ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU

INFORMACJA
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu uprzejmie informuje
wszystkich zainteresowanych (młodzież, rodziców, opiekunów itp.) o możliwości korzystania z ulg
finansowych związanych z pobytem dziecka w placówce w roku szkolnym 2020 / 2021.
Dotyczą one:
1. zwolnienia wychowanków z odpłatności za zakwaterowanie w Bursie,
2. zwolnienia z wyżywienia z jednego dnia tygodnia (poniedziałku lub piątku)
Ad.1
Podstawą do rozpatrywania zwolnień wychowanków z odpłatności za zakwaterowanie będzie
złożenie przez rodziców lub opiekunów odpowiednio umotywowanych podań wraz z kwestionariu
szem o dochodach u Wicedyrektora ZPO-W w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września
2020 r. (piątek).
Kwestionariusze o dochodach rodziny muszą być urzędowo potwierdzone przez:



Zakład pracy rodziców lub opiekunów, bądź Urząd Pracy (jeśli osoby te nie pracują),
Urząd Gminy – w sytuacji gdy rodzice lub opiekunowie posiadają gospodarstwo rolne
(ich pochodowość z tego tytułu),
 ostatni odcinek renty bądź emerytury, jeśli rodzice lub opiekunowie pobierają tego rodzaju
świadczenia,
 Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jeśli z tej instytucji pobierane
są świadczenia finansowe.
Druk podania i kwestionariusz będzie można otrzymać w sekretariacie bądź u dyrekcji Zespołu.
Informuję, iż zwolnienie z opłaty za zakwaterowanie w 100%, 50% lub 25% będzie udzielone
przede wszystkim tym osobom, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.
Głównym kryterium wysokości udzielonego zwolnienia będzie dochód (w złotych) na jednego
członka rodziny (gospodarstwa domowego).
Osoby, których podania o zwolnienie z odpłatności za zakwaterowanie zostaną rozpatrzone
negatywnie, będą zobowiązane do zapłaty ustalonej opłaty.
Uzyskane zwolnienie przysługuje w roku szkolnym 2020 / 2021, od miesiąca października
do czerwca. Wychowankowie, którzy popełnią wykroczenia dyscyplinarne w placówce mogą zostać
pozbawieni zwolnienia z tej odpłatności.
Ad.2
Uprzejmie przypominam wszystkim zainteresowanym, iż warunkiem zakwaterowania
i mieszkania w placówce jest korzystanie z wyżywienia w tutejszej stołówce. Biorąc pod uwagę
zmianowość w odbywaniu zajęć lekcyjnych oraz trudną sytuację materialną wychowanków,
informuję, iż w indywidualnych przypadkach można uzyskać zwolnienie z wyżywienia z jednego
dnia tygodnia (tylko z poniedziałku lub piątku). Podstawą do rozpatrzenia zwolnienia
z wyżywienia będzie osobiste złożenie przez rodziców lub opiekunów wychowanka, dyrektorowi
Zespołu PO-W odpowiednio umotywowanego podania w terminie najpóźniej do 28 września 2020 r.
Druki podań w/w ulg i zwolnień można uzyskać w sekretariacie lub u wicedyrektora Bursy, są także
dostępne do pobrania na stronie internetowej placówki.

