
WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZNIÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

WYPRAWKA 

do 

8 września 2017 

WYPRAWKA SZKOLNA – przeznaczona dla Uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego z racji tego, że są:  

 słabowidzący 

 niesłyszący 

  słabosłyszący 

 niepełnosprawni  ruchowo /w tym afazja/ 

 niepełnosprawni  intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym 

 mają autyzm /w tym zespół Aspergera/ 

 mają niepełnosprawności sprzężone /gdy jedną z nich jest któraś wymieniona powyżej/. 

Polega na dofinansowaniu zakupu podręczników do kwoty 445 zł, a dodatkowo - dla Uczniów                       

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaczącym oraz                                      

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna 

w stopniu umiarkowanym lub znaczącym – również materiałów edukacyjnych do kwoty 225 zł              

w oparciu o: paragon, fakturę, rachunek lub oświadczenie. 

Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły wraz z kopią orzeczenia o kształceniu specjalnym. 

 

STYPENDIUM 

do 

15 września 2017 

STYPENDIUM SZKOLNE – przeznaczone dla Uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji,  

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a 



także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe oraz jeśli: 

 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie Ucznia nie przekracza 514 zł 

 Uczeń mieszka na terenie gminy Czernichów. 

Wniosek składa się w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Czernichowie w okresie od 1 do 15 

września 2017 r. wraz z zaświadczeniami o wysokości dochodów osiągniętych w rodzinie za 

miesiąc sierpień 2017 r. oraz informacją Dyrektora Szkoły o spełnianiu przez Ucznia obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki.  

Wniosek do pobrania: http://www.gmina.czernichow.pl/download/stypendium_2017.doc 

ZASIŁEK 

do 

2 miesięcy 

ZASIŁEK SZKOLNY – przeznaczony dla Uczniów, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się 

w trudnej sytuacji życiowej, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu na osobę w rodzinie. 

Wniosek składa się w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Czernichowie w terminie do 2 miesięcy 

od wystąpienia zdarzenia losowego. 

Wniosek do pobrania: http://www.gmina.czernichow.pl/download/stypendium_2017.doc 

 

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Czernichowie: 

 pod numerem telefonu (12) 270 21 88  

 na stronie internetowej Urzędu Gminy:  

http://www.gmina.czernichow.pl/index.php/aktualnosci/ogloszenia/39-ogloszenia-gzos-czerni

chow/1282-wyprawki-stypendia-szkolne-2015-2016?highlight=WyJ3eXByYXdrYSIsInN6a29sbm

EiLCJ3eXByYXdrYSBzemtvbG5hIl0= 

 

http://www.gmina.czernichow.pl/download/stypendium_2017.doc
http://www.gmina.czernichow.pl/download/stypendium_2017.doc
http://www.gmina.czernichow.pl/index.php/aktualnosci/ogloszenia/39-ogloszenia-gzos-czernichow/1282-wyprawki-stypendia-szkolne-2015-2016?highlight=WyJ3eXByYXdrYSIsInN6a29sbmEiLCJ3eXByYXdrYSBzemtvbG5hIl0=
http://www.gmina.czernichow.pl/index.php/aktualnosci/ogloszenia/39-ogloszenia-gzos-czernichow/1282-wyprawki-stypendia-szkolne-2015-2016?highlight=WyJ3eXByYXdrYSIsInN6a29sbmEiLCJ3eXByYXdrYSBzemtvbG5hIl0=
http://www.gmina.czernichow.pl/index.php/aktualnosci/ogloszenia/39-ogloszenia-gzos-czernichow/1282-wyprawki-stypendia-szkolne-2015-2016?highlight=WyJ3eXByYXdrYSIsInN6a29sbmEiLCJ3eXByYXdrYSBzemtvbG5hIl0=

