Informacja
dla osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki uczniów
niepełnosprawnych w ramach pilotaŜowego programu
“ UCZEŃ NA WSI”
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu moŜe ubiegać się osoba
niepełnosprawna, która:
1. posiada waŜne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej(z
wyłączeniem szkoły policealnej),
3. posiada stałe zameldowanie na terenie naszej gminy,
4. posiada średnie dochody brutto po odliczeniu: składek ZUS, kosztów uzyskania przychodu,
zasiłku pielęgnacyjnego oraz stypendium za wyniki w nauce za czerwiec, lipiec, sierpień
2008r nieprzekraczające kwoty 1.123,20 zł. na jednego członka rodziny pozostającego we
wspólnym gospodarstwie domowym.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie moŜe ubiegać się osoba, która w
przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON rozwiązanej z przyczyn leŜących po jej stronie.
Przyznana ze środków pomoc finansowa moŜe obejmować następujące koszty:
1. zakup przedmiotów ułatwiających lub umoŜliwiających naukę np.:
a) podręczniki, słowniki, encyklopedie, ksiąŜki do nauki języka obcego, lektury szkolne, itp.
b) artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne,
kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły,
plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, noŜyczki itp.);
c) artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze – w tym do drukarki, papier do drukarki,
mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki itp.);
d) tornister szkolny, plecak, piórnik;
e) kostium gimnastyczny, dres, buty sportowe (max. 2 komplety/pary na rok szkolny), itp.;
f) strój roboczy na praktyki zawodu;
g) komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy
językowe, itp.;
h) pomoce i przedmioty edukacyjno-terapeutyczne;
i) biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;
2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub
psychicznej(w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3. związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),oprócz zakupu sprzętu
komputerowego,
4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych(w przypadku
kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać
równieŜ koszty dojazdu, zakwaterowania, wyŜywienia),
5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa moŜe
obejmować dodatkowo następujące koszty:
1. opłata za naukę (czesne),
2. zakwaterowania(gdy uczeń pobiera naukę poza miejscowością, w której jest zameldowany
na pobyt stały),
3. dojazdów do szkoły.

Wysokość pomocy finansowanej ze środków PFRON nie moŜe przekraczać:
1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum- kwoty 2.000 zł. w ciągu jednego
roku szkolnego,
2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty
3.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za
naukę(czesnego)- kwoty 4.000 zł. w ciągu jednego roku.
Do wniosku naleŜy dołączyć:
1. kserokopię waŜnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności ucznia,
2. oświadczenie Wnioskodawcy na załączniku do formularza wniosku o dofinansowanie o
dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym
gospodarstwie,
3. zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów brutto po odjęciu: składek ZUS ,
kosztów uzyskania przychodu, zasiłku pielęgnacyjnego i stypendium za wyniki w nauce za
miesiące: czerwiec, lipiec sierpień bieŜącego roku,
4. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum
lub szkole ponadgimnazjalnej,
5. kserokopię aktu urodzenia ucznia - dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego sie o pomoc
finansową w imieniu i na rzecz niepełnosprawnego dziecka,
6. kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki nad podopiecznym-dotyczy Wnioskodawców,
będących opiekunami prawnymi ucznia.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki naleŜy składać w terminie od 1 do 30 września 2008
roku w Urzędzie Gminy w Filipowie w pokoju nr.7
Dodatkowe informacje o programie-”Uczeń na Wsi”udzielane są w Urzędzie Gminy Filipów w
pokoju nr 7, numer telefonu (087) 5696081 w.27

