Wskazówki do wypełniania wniosku o przyznanie świadczeń
z pakietu Edukacja i Partycypacja
Prawo do przyznania świadczeń przysługuje najwcześniej od początku miesiąca, w którym został złoŜony
wniosek.
O świadczenia dla uczniów moŜna starać się do czasu ukończenia przez nich 25 lat Ŝycia, jeŜeli uczęszczają oni
do szkoły ogólnokształcącej bądź zawodowej i nie otrzymują wynagrodzenia za kształcenie. To samo dotyczy
dzieci uczęszczających do przedszkola. Pod pojęciem „przedszkole“ naleŜy rozumieć zarówno przedszkola, jak i
wszelkie inne formy opieki nad dziećmi, sprawowanej przez nianie lub podobne instytucje.
Świadczenia dotyczące uczestnictwa w Ŝyciu społecznym i kulturalnym mogą zostać przyznane dzieciom
i młodzieŜy przed ukończeniem 18 roku Ŝycia.
Proszę podać, dla kogo świadczenia mają zostać przyznane. W jednym wniosku moŜna starać się o róŜne świadczenia.
Dla kaŜdej osoby naleŜy złoŜyć osobny wniosek.
Wycieczki szkolne / przedszkolne
Wraz z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem przejęte zostają koszty wszystkich jednodniowych wycieczek szkolnych /
przedszkolnych do końca okresu przyznawania świadczeń. Proszę dołączyć do wniosku wypełnione przez szkołę /
przedszkole zaświadczenie A 1 .
Kilkudniowe wycieczki klasowe
Uwzględnione mogą zostać zarówno koszty kilkudniowych wycieczek szkolnych w ramach regulaminu szkolnego, jak i
odpowiednie wycieczki przedszkolne. Proszę dołączyć do wniosku wypełnione przez szkołę / przedszkole zaświadczenie
A1.
Dojazd uczniów
Jako konieczne koszty związane z dojazdem uczniów naleŜy przede wszystkim rozpatrzyć te koszty, które zostałyby
równieŜ przejęte przez firmę przewozową. Zgodnie z § 97 Ustawy szkolnej NRW w połączeniu z § 5 Rozporządzenia o
kosztach dojazdu uczniów NRW (SchfkVO) uczniowie mają prawo do zwolnienia od kosztów dojazdu do szkoły, jeŜeli
droga do szkoły zgodnie z § 7 ustęp 1 SchfkVO w prostej odległości wynosi dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego
więcej niŜ 2 km, drugiego etapu edukacyjnego (klasa 5-10) więcej niŜ 3,5 km, natomiast trzeciego etapu edukacyjnego
(klasa 11-13) więcej niŜ 5 km. To samo dotyczy uczniów odpowiednich klas szkół specjalnych. W obszarze taryfowym
przewoźnika Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) uczniowie mogą skorzystać z tzw. biletu „SchokoTicket“. Od dnia
01.01.2012 r. VRR pobiera od osób, które spełniają wyŜej wymienione warunki na zwolnienie od kosztów dojazdu,
następujące kwoty (udziały własne) za dziecko i miesiąc przewozowy:
pierwsze dziecko uprawnione do przewozu/ miesiąc 12,00 euro
drugie dziecko uprawnione do przewozu/ miesiąc
6,00 euro
od trzeciego dziecka uprawnionego do przewozu / miesiąc 0,00 euro
W tych udziałach własnych za bilet „SchokoTicket“ naleŜy u osób uprawnionych do świadczeń uwzględnić kwoty zasiłku
socjalnego przeznaczone na mobilność, gdyŜ z biletu „SchokoTicket“ mogą one korzystać równieŜ w przypadku
prywatnego zapotrzebowania na mobilność.
Uzupełniające, stosowne wspieranie w nauce
Pozaszkolne, stosowne wspieranie w nauce moŜe zostać uwzględnione jako potrzeba o tyle, o ile jest ono konieczne
i odpowiednie, oraz jeŜeli niezbędne wspieranie w nauce nie odbywa się juŜ w ramach pomocy dla dzieci i młodzieŜy
oferowanej przez Urząd ds. MłodzieŜy ze względu na szczególną sytuację danej osoby. (np. z powodów zdrowotnych).
W powiecie Mettmann moŜe zostać przyznane na zalecaną przez szkołę ilość godzin maksymalnie 15,00 euro za
godzinę lub lekcję. Proszę dołączyć wypełnione przez szkołę zaświadczenie A 2 i wypełnione przez świadczącego
wspieranie w nauce zaświadczenie A 3.
Wspólny obiad w szkole / w przedszkolu
Proszę zaznaczyć krzyŜykiem, Ŝe uczennica/uczeń regularnie uczestniczy we wspólnym obiedzie. Dane informujące o
kosztach i przeciętnym korzystaniu z obiadu są konieczne po to, by móc prawidłowo określić zapotrzebowanie.
Uznawane są rzeczywiste koszty przy uwzględnieniu domowej oszczędności (udział własny) w wysokości 1,00 euro za
posiłek i dzień. Proszę dołączyć wypełnione przez szkołę zaświadczenie A 4.
Uczestnictwo w Ŝyciu społecznym i kulturalnym
Na rok moŜe zostać przyznana kwota maksymalnie w wysokości 120,00 euro. Proszę dołączyć wypełnione przez
usługodawcę zaświadczenie A 5. Zamiast tego jako dowód moŜe słuŜyć wezwanie do zapłaty, umowa o członkostwie
albo pisemne potwierdzenie usługodawcy/stowarzyszenia o kosztach, o ile widnieje na nim połączenie bankowe
usługodawcy.

