
Aa/cm Jabłoński Projekt

Uchwała Nr .../.../18 
Rady Powiatu Słubickiego 

z dnia.............................2018 r.

w sprawie „Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Słubicki”

Na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 1 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
0 systemie oświaty (Dz.U.2017.2198, z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci
1 młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Słubicki” zwany dalej Programem.

§ 2. Celem Programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
poprzez ułatwienie skorzystania z oferty oświatowej szkół prowadzonych 
przez Powiat Słubicki.

§ 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych ma formę częściowej refundacji kosztów 
zakupu biletów miesięcznych na dojazd do szkoły środkami komunikacji publicznej 
uczniom klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Słubicki.

§ 4. 1. Refundacja z tytułu kosztów zakupu biletów na dojazdy do szkoły przysługuje 
uczniom klas pierwszych, którzy okażą się miesięcznym biletem komunikacji 
publicznej, wystawionym imiennie, który upoważnia ich do przejazdu środkami 
komunikacji publicznejb2 z miejsca zamieszkania do właściwej szkoły, za każdy 
miesiąc, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Wysokość refundacji, o której mowa w ust.1 wynosi 50 % wartości zakupionego 
imiennego biletu miesięcznego za każdy miesiąc.

3. Refundacje dla uczniów prowadzone są w okresie od 1 września do 30 czerwca 
danego roku szkolnego.

4. Wypłata refundacji następuje na rachunek bankowy wskazany 
przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wypłata refundacji może nastąpić na rachunek bankowy ucznia lub we właściwej 
szkole za pisemnym potwierdzeniem odbioru w terminie wskazanym przez dyrektora 
szkoły.



§ 5. Uczeń traci prawo do refundacji w następujących przypadkach, gdy:
1) przestaje kontynuować naukę w szkole, dla której organem prowadzącym 

jest Powiat Słubicki;
2) została mu udzielona kara nagany przez dyrektora szkoły;
3) przekroczył w ciągu semestru liczbę 20 godzin nieusprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach szkolnych;
4 ) otrzymał naganną ocenę z zachowania za I półrocze roku szkolnego.

§ 6. 1. Środki finansowe na realizację Programu na każdy rok określane będą 
w uchwale budżetowej i mogą pochodzić ze środków własnych Powiatu.

2. Obsługę Programu zapewniają szkoły w oparciu o środki finansowe przekazane 
przez organ prowadzący na podstawie złożonej przez dyrektora szkoły informacji.

3. 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 
refundacji oraz potwierdzenie odbioru (data i podpis ucznia).

§ 7. 1. Dyrektor szkoły zapewnia prawidłowość postępowania w zakresie składania 
wniosków, ich rozpatrzenia oraz wypłatę refundacji.

2. Dyrektor szkoły stosownym zarządzeniem określi warunki organizacyjne realizacji 
zadania określonego w ust. 1.

3. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych przekazanych 
organowi prowadzącemu o liczbie uczniów kwalifikujących się do uczestnictwa 
w Programie oraz o wysokości kwoty refundacji. Powyższą informacje za dany miesiąc 
składa się w Starostwie Powiatowym w Słubicach w terminie do 15 dnia każdego 
miesiąca.

§8.1. Zapisy niniejszego programu zostaną podane do wiadomości uczniów podczas 
godzin wychowawczych, a rodzicom na zebraniach.

2. Program zostanie zamieszczony na tablicy informacyjnej w szkole i na stronie 
internetowej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat Słubicki.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

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



Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie „Powiatowego programu wyrównywania 

szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Słubicki”

Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słubicki, jest 
skierowany do dzieci i młodzieży, dokonującej wyboru szkoły prowadzanej 
przez Powiat i będzie jej wsparciem finansowym. Środki komunikacji są stosunkowo 
dużym wydatkiem dla rodziców/opiekunów prawnych, gdy ich dzieci podejmują naukę 
poza miejscem zamieszkania.

Środki finansowe na realizację Programu na każdy rok określane będą 
w uchwale budżetowej i mogą pochodzić ze środków własnych Powiatu. Obecnie, ze 
względu na ograniczone możliwości finansowe Powiatu, Program obejmie tylko 
uczniów klas pierwszych. W dalszej perspektywie, planuje się rozszerzenie Programu 
na wszystkich uczniów, jeśli spowoduje to większy nabór i pozwoli na to sytuacja 
finansowa Powiatu.

Naczelnik


