UCHWALA NR Vl/54/2019
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadpodstawowy ch prowadzonych przez Powiat Krośnieński

podstawie

Na

(Dz. U. z 2019 r.

poz. 511),

z 2018 r.,

(Dz. U.

art. 12 pkt 11 ustawy
art. 90t

poz. 1457 ze

z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie
uczniów

szkół

zm.)

z dnia

5 czerwca

1998 r.

z dnia

7 września

ust. 1pkt4 ustawy
oraz

przyjęcia

uchwały

Nr

VI/53/2019

o

samorządzie

powiatowym

1991 r. o systemie

Krośnieńskiego

Powiatu

Rady

oświaty

powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński, uchwala

się,

co

następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński

stanowiącym załącznik

do niniejszej

szkół

uchwały .

§ 2. Regulamin, o którym mowa w§ 1 obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.
§ 4.

Uchwała

wchodzi w życie po

upływie

14 dni od daty

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa Podkarpackiego.

§ 5. Traci moc
przyjęcia

Uchwała

Nr V/46/2019 Rady Powiatu

Krośnieńskiego

lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla

z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie

młodzieży uczęszczającej

do

szkół

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński na rok szkolny 2019/2020.
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Strona I

Załącznik

Nr 1 do

Uchwały

Nr Vl/54/2019

Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 13 maja 2019 r.

REGULAMIN

POWIATOWEGO

EDUKACYJNYCH

DLA

PROGRAMU

WYRÓWNYWANIA

SZKÓŁ

UCZNIÓW

SZANS

PONADPODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KROŚNIEŃSKI

Rozdział

I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin
finansowego

młodzieży

określa

w

ramach

Powiatowego

uczęszczających

Edukacyjnych dla uczniów

szczegółowe

zasady i

do

szkół

warunki udzielania wsparcia

Programu

Wyrównywania

Szans

ponadpodstawowych prowadzonych

przez Powiat Krośnieński, zwany dalej Programem.

§ 2. Udzielanie wsparcia finansowego polega na refundacji kosztów zakupu biletów
miesięcznych

na dojazd do

szkoły

dla uczniów

spełniających

warunki

określone

w rozdziale

II.

§ 3. Program

będzie

realizowany od dnia 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Rozdział

II

Warunki uczestnictwa w programie

§ 4. 1. Program skierowany jest do uczniów

szkół

ponadpodstawowych prowadzonych

przez Powiat Krośnieński.
2. Prawo do korzystania z Programu w roku szkolnym 2019/2020
rozpoczynający naukę

programie oraz

w klasie pierwszej, którzy

dojeżdżają

do

szkoły środkami

złożyli deklarację

mają

uczniowie

woli uczestniczenia w

komunikacji publicznej,

korzystając

z

miesięcznych

indywidualnych biletów

powrotem lub tylko w jedną
Deklarację

§ 5. 1.
w sekretariacie

szkoły,

na trasie z miejsca zamieszkania do

szkoły

i z

stronę.

woli uczestnictwa w Programie

do której uczeń

uczęszcza,

składa się

do 15

września

2019 r.

stanowiącym załącznik

na formularzu

Nr 1

do niniejszego regulaminu lub 15 dni od dnia rozpoczęcia nauki w danej szkole.
Deklarację

2.

woli

przystąpienia

do Programu ucznia

rodzice/ opiekunowie prawni, natomiast uczniowie
własnym

określonym

w ust. 1, za zgodą dyrektora

woli we

deklaracji woli i sprawdzeniu
Uczeń

§ 6. 1.
1) przestaje
została

spełniania

uczeń może przystąpić

do Programu po terminie

szkoły.

4. Ucznia do programu kwalifikuje

3)

pełnoletni składają deklarację

imieniu.

3. W uzasadnionych przypadkach

2)

niepełnoletniego składają

szkoła,

uczęszcza,

do której

złożonej

warunków określonych w Regulaminie.

traci prawo do korzystania z Programu, gdy:

uczęszczać

do

szkoły,

mu udzielona kara upomnienia lub nagany przez dyrektora

przekroczył

po analizie

liczbę

20

godzin

nieusprawiedliwionej

szkoły,

nieobecności

na

zajęciach

edukacyjnych
miesiące

4) przez 3

w danym roku szkolnym me

przedkładał

do refundacji biletów

miesięcznych.

2. Dyrektor

szkoły,

której

uczeń stracił

prawo do korzystania z Programu, informuje o

tym na piśmie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia oraz pełnoletniego ucznia.

Rozdział

III

Zasady udzielania refundacji

§ 7. 1.
miesiąc

Uczeń ubiegający się

o refundację kosztów zakupu biletu

kalendarzowy, w terminie do 5 dnia

podlegającemu

refundacji,

imiennego biletu

zobowiązany

miesięcznego/

jest do

miesiąca

miesięcznego

następującego

przedłożenia

paragonu fiskalnego za poprzedni

po

za dany

miesiącu

w sekretariacie

szkoły

miesiąc, potwierdzającego

poniesiony wydatek finansowy na jego zakup.
2. Na podstawie
pozostałych
miesiąc,

warunków

dyrektor

wysokość.

przedłożonego

szkoły

niezbędnych

biletu

miesięcznego

ucznia oraz po zweryfikowaniu

do refundacji kosztów dojazdu do

szkoły

za dany

akceptuje uprawnienie do refundacji kosztów dojazdu i ustala jej

3.

Kwotę

refundacji kosztów dojazdu przekazuje

przez rodzica/ opiekuna prawnego ucznia lub
następującego

po

miesiącu podlegającemu

Wysokość

§ 8.

się

na konto bankowe wskazane

pełnoletniego

ucznia do

końca miesiąca

refundacji.

refundacji kosztów wynosi 100%

wartości

zakupionego biletu

miesięcznego.

Rozdział

§ 9. 1.
ośrodki

Obsługę

IV

Obsługa

i źródła finansowania programu

Programu

zapewniają szkoły biorące udział

w Programie, w oparciu

finansowe zabezpieczone w ich planie finansowym.

2. Środki finansowe na wypłaty dla uczniów przekazuje szkołom organ prowadzący.
3. Środki finansowe przekazane szkole na realizację Programu nie mogą być
wykorzystane na inny cel.
4.
w

Szkoły prowadzą ewidencję

szczególności: imię

biletu

informację

o liczbie

szkolny wraz z

zawierającą

i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, nr legitymacji szkolnej,

miesięcznego, kwotę

5. Dyrektorzy

uczniów zakwalifikowanych do Programu,

refundacji w poszczególnych

szkół,

w terminie do 30

złożonych

kalkulacją

przystąpienia

środków

szkołach .

finansowych na

do organu

prowadzącego

do Programu na dany rok

kosztów refundacji dojazdów do

Programem celem zabezpieczenia
uczniów w poszczególnych

miesiącach .

września przekazują

deklaracji woli

cenę

szkoły

refundację

uczniów

objętych

kosztów dojazdu

Załącznik

Nr 2 do regulaminu
Powiatowego Programu Wyrównywania
Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Krośnieński

(miejscowość,

(imię

data)

i nazwisko)

(adres zamieszkania wnioskodawcy)

DEKLARACJA WOLI
uczestnictwa w Powiatowym Programie Wyrównywania szans Edukacyjnych uczniów
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński

szkół

1. Potwierdzam wolę uczestnictwa .................... . ........................ ..... .. ... .. .... ............. .
(imię

i nazwisko ucznia)

klasa
(nazwa szkoły)

ur....................... ....................... ......... , zam ....................... .. ........................ ..... .... ..
(adres zamieszkania ucznia)

(data urodzenia)

2. Koszt zakupu biletu

miesięcznego

wynosi ........................ .. . ......... . ... ........................ .

3. Nr konta bankowego oraz nazwisko i
kosztów dojazdu do szkoły:

4.

Jednocześnie

oświadczam,

komunikacji publicznej,

że

woli składa rodzić/opiekun
2019r. w sekretariacie szkoły, do której
nauki w szkole.

Deklarację

konta wskazanego do

wymieniony uczeń dojeżdża do
z indywidualnych biletów miesięcznych.

wyżej

korzystając

(data)

imię właściciela

wypłaty

refundacji

szkoły

środkami

(podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia)

w terminie do dnia 15 września
lub w terminie 15-tu dni od dnia rozpoczęcia

prawny/pełnoletni uczeń

uczeń uczęszcza

