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„Uczeń na wsi” – program PFRON
w Gminie Pomiechówek

Zakończenie lata
w GOK

Gmina Pomiechówek przystąpiła do realizacji programu „Uczeń
na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie".

Nim zabrzmiał pierwszy dzwonek, dzieci
i młodzież z Gminy Pomiechówek miały
możliwość wypoczynku z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Pomiechówku.
W sierpniu amatorzy pływania mogli
pluskać się na basenie w Pułtusku, wielbiciele kręgli wyszaleli się w Hulakula
w Warszawie, młodzi artyści wyklejali
pocztówki z wakacji podczas zajęć plastycznych. Na zakończenie lata w GOK
dzieci zostały zaproszone do obejrzenia
przedstawienia pt. „Czerwony Kapturek”.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
− w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł;
− w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania
czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego;
− w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty
4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.
Na co przeznaczone jest dofinansowanie?
Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa dla Wnioskodawcy może obejmować następujące koszty:
− zakupu przedmiotów ułatwiających
lub umożliwiających naukę,
− uczestnictwa w zajęciach mających
na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne
obozy i kolonie),
− związane z dostępem do Internetu
(instalacja i abonament),
Uwaga! W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego!
− kursów doszkalających w zakresie
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programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania,
wyżywienia),
− wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

fot. z galerii Reckitt Benckiser

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa
może obejmować dodatkowo następujące koszty:
− opłaty za naukę (czesne),
− zakwaterowania (gdy uczeń pobiera
naukę poza miejscem stałego zamieszkania, w tym również wyżywienie),
− dojazdów do szkoły.
Średnie miesięczne dochody brutto na jednego członka rodziny nie mogą przekraczać kwoty 1531,20 zł.
Wnioski o dofinansowanie nauki uczniów
niepełnosprawnych należy składać w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą
w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a (sekretariat) do dnia 30 września 2009 roku.
Druki wniosków wraz z załącznikami
są do pobrania w Urzędzie Gminy Pomiechówek oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.pomiechowek.pl
i www.pfron.org.pl w zakładce Programy
i Zadania PFRON/UCZEŃ NA WSI.

Narysowane wrażenia z wycieczki

Szczególnym punktem programu akcji letniej była wizyta w fabryce Reckitt
Benckiser w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzieci zwiedzały działy zakładu,
a następnie wykonały w grupach prace
plastyczne nt. „Moja fabryka marzeń”,
jak również otrzymały drobne upominki.
Wycieczka ta zainicjowała program
współpracy fabryki Reckitt Benckiser
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pomiechówku.
Agnieszka Brzezińska

Nowy autobus szkolny
Gmina Pomiechówek 16 września br.
zakupiła autobus szkolny AUTOSAN
A0909L, który dowozi uczniów do Szkoły Podstawowej w Orzechowie oraz
do Gimnazjum w Pomiechówku. Całkowity koszt zakupu wyniósł 130 tys. zł.
Jest to kolejny krok zmierzający do poprawy jakości i bezpieczeństwa dowożenia uczniów do szkół. We wrześniu 2008
roku zakupiono autobus AUTOSAN H9,
który dowozi uczniów do Szkoły Podstawowej w Goławicach Pierwszych oraz
do Gimnazjum w Pomiechówku. Obecnie
Gmina Pomiechówek dysponuje trzema

sprawnymi i bezpiecznymi autobusami
szkolnymi.
Dominika Sobieska
fot. P. Kownacki

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
w ramach programu?
Dofinansowanie kosztów nauki w ramach
programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:
1. posiada ważne 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 Gminy Pomiechówek,
4. nie był w przeszłości stroną umowy
w PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie i nie posiadający wymagalnych zobowiązań wobec PFRON.
Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18
uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub
opiekun prawny.
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