
UCHWAŁA NR XV/83/19
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego dzieciom i młodzieży w ramach  programu 
wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych 

i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki

Na podstawie 18 ust.2 pkt 15, art.40 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 90 t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udzielania wsparcia materialnego dzieciom i młodzieży w ramach programu 
wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych 
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sokolniki

Rafał Prukop
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Załącznik do uchwały Nr XV/83/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 września 2019 r.

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA MATERIALNEGO DZIECIOM I MŁODZIEŻY 
W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I
PRZEDSZKOLI, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SOKOLNIKI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.   Regulamin określa:

1) pomoc materialną sprzyjającą realizacji nauki w szkołach podstawowych i przedszkolach dla dzieci 
i młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki;

2) wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, poprzez ułatwienie skorzystania z oferty oświatowej szkół 
podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokolniki.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową i przedszkole, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Sokolniki;

2) uczniu - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół podstawowych i przedszkoli, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki;

3) programie - należy przez to rozumieć program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Sokolniki;

4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Sokolniki.

3. Program realizowany będzie od roku szkolnego 2019/2020.

4. Uprawnieni do korzystania z pomocy zgodnie z regulaminem są uczniowie szkół.

Rozdział 2.
Formy i zakres wsparcia

§ 2. 1.    Wyrównywanie szans edukacyjnych ma formę częściowej dopłaty do zakupu biletów 
miesięcznych środkami komunikacji publicznej, dla uczniów szkół, dla których organ prowadzący nie ma 
obowiązku organizowania transportu.

2. Dofinansowaniem będą objęci uczniowie, spełniający warunek, o których mowa w ust. 1, którzy okażą 
się biletem miesięcznym, wystawionym imiennie, na dany miesiąc o wartości wyższej niż 50 zł, który 
upoważnia ich do przejazdu środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do właściwej placówki 
(szkoły, przedszkola).

3. Obsługę programu zapewnia organ prowadzący dokonujący zbiorowego zakupu biletów.
     § 3. 1. Wysokość dopłaty, o której mowa w § 2 ust.2 to kwota stanowiąca nadwyżkę ponad 50 zł za 
wskazany bilet miesięczny, za każdy miesiąc, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Szkoły prowadzą miesięczną ewidencję uczniów kwalifikujących się do uczestnictwa w programie, 
zawierającą w szczególności: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, nr legitymacji szkolnej, cenę biletu 
miesięcznego, kwotę wpłat rodziców, opiekunów oraz dopłaty organu prowadzącego, potwierdzenie odbioru 
(data, podpis).

3. Dopłaty do biletów prowadzone są w roku szkolnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca. Okres 
miesięcy wakacyjnych lipiec i sierpień nie podlega dopłatom.

4. Realizacja dopłat polega na zbiorowym zakupie przez organ prowadzący imiennych biletów 
miesięcznych dla uczniów objętych programem, zbiórce od uczestników programu kwoty podstawowej (50 zł) 
i przekazaniu pełnej odpłatności wykonawcy usług transportowych.
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5. Wpłaty podstawowej kwoty za bilety dokonywane są przez uczniów lub ich rodziców albo prawnych 
opiekunów we właściwej szkole za pisemnym potwierdzeniem odbioru, a następnie przekazywane na rachunek 
Gminy Sokolniki.

6. Uczeń traci prawo do refundacji w następujących przypadkach:

1) przestaje kontynuować naukę w szkole;

2) została mu udzielona kara nagany przez dyrektora szkoły;

3) przekroczył w ciągu roku szkolnego liczbę 30 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 
szkolnych;

4) w skutek otrzymania nagannej oceny z zachowania za I półrocze roku szkolnego.

Rozdział 3.
Procedura składania i rozpatrywania wniosku

§ 4. Dyrektor szkoły, zapewnia prawidłowość postępowania w zakresie składania list uprawnionych do 
korzystania z programu oraz zebranie podstawowej kwoty. 

Rozdział 4.
Sposób poinformowania o regulaminie

§ 5. 1.   Zapisy niniejszego regulaminu zostaną podane do wiadomości uczniów podczas godzin 
wychowawczych, a rodzicom na zebraniach. 

2. Regulamin zostanie zamieszczony na tablicy informacyjnej w każdej szkole, dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Sokolniki.
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