PROGRAM
WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
BYŁYCH WYCHOWANKÓW ZLIKWIDOWANEJ
BURSY SZKOLNEJ W LIPNIE
NA LATA 2008-2011
Wstęp
Powiatowy Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów byłych
wychowanków zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Lipnie został przyjęty w celu
realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy o systemie oświaty,
która mówi, że organ prowadzący jest zobowiązany zapewnić kontynuację
kształcenia wychowankom likwidowanej placówki. Mając na względzie
sytuację w jakiej znaleźli się uczniowie oraz kierując się zasadą utrwalania
zaufania do władzy publicznej wynikającą z Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Rada Powiatu w Lipnie przyjęła program na lata 2008-2011
pozwalający na kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych uczniom
byłym wychowankom bursy, przez okres na który nauka jest przewidziana w
danym typie szkoły.
Podstawa prawna programu
1) Art. 90.t ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty,
zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć
regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży.
2) Art. 166 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
Cel programu
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, którzy
podjęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w Lipnie i zamieszkali w Bursie
Szkolnej w Lipnie. W związku z likwidacją bursy jej byli wychowankowie
znaleźli się w sytuacji utrudniającej kontynuacje nauki w wybranych szkołach,
dlatego stypendium szkolne ułatwi im opłacenie prywatnych kwater na terenie
miasta bądź zakupienie miesięcznych biletów na codzienne dojazdy do szkoły.
Odbiorcy programu
Program obejmuje byłych wychowanków Bursy Szkolnej w Lipnie, którzy
kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem
prowadzącym jest Powiat Lipnowski. Liczba uczniów spełniających to
kryterium wynosi pięć osób. W kolejnych latach realizacji liczba tych osób
będzie się zmniejszać wraz z ukończeniem nauki przez poszczególnych
uczniów.
W roku 2009- 1 osoba ukończy szkołę, w 2010 – 1 osoba ukończy szkołę, w
roku 2011- trzy osoby ukończą szkołę.

Finansowanie programu
Program będzie finansowany ze środków własnych powiatu lipnowskiego. Na
czas realizacji Programu przeznacza się następujące kwoty:
1) w roku 2008 – 2 000 zł.,
2) w roku 2009 - 4 600 zł.,
3) w roku 2010 – 3 600 zł.,
4) w roku 2011 – 1 800 zł.
Łączna kwota na realizację programu 12 000 zł.
Podmioty realizujące program
Za realizację programu odpowiedzialny jest Starosta Lipnowski.
Zasady udzielania pomocy
1) Stypendium szkolne, zwane dalej stypendium, może otrzymać uczeń, który
jest byłym wychowankiem zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Lipnie i jest
uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Powiat
Lipnowski
2) Uczeń składa zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole, dla której
organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w terminie:
-w roku 2008 – do 30 listopada,
-w pozostałe lata – do 15 września.
3) Stypendium udzielane jest w formie świadczenia pieniężnego w wysokości
100 zł na miesiąc płatne przelewem na wskazane konto bądź wg listy wypłat.
4) Stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca w danym
roku szkolnym. W roku 2008 może być wypłacone jednorazowo.
5) Stypendium przyznaje Starosta Lipnowski.
6) Stypendium cofa się gdy uczeń przestanie spełniać warunki uprawniające do
otrzymania stypendium.
Harmonogram realizacji Programu
1) Podjęcie przez Radę Powiatu w Lipnie uchwały w sprawie przyjęcia
Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów byłych
wychowanków zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Lipnie
do 20 listopada 2008 r.
2) Wypłata stypendiów uczniom
listopad 2008 do czerwca 2011r.
3) Analiza i ocena realizacji Programu
do sierpnia 2011r.

