Szkoła nie uczestniczy w programie ,,Dzwonek na obiad”, ponieważ potrzeby
Rodzin, które chciały skorzystać z pomocy OPS zostały pozytywnie rozpatrzone.
W tym roku szkoła nie dostała żadnych informacji od Fundacji ,,Być Bardziej”,
a możliwość skorzystania z jej pomocy została podana na stronie internetowej, do której
każdy ma dostęp.
Pedagog szkolny zapoznał się z tą informacją i przekazał ją w dniu zebrania Rady
Rodziców. Sam przeczytał ją w tym samym dniu. Ustalenie z Państwem dotyczące
wklejenia karteczek do dzienniczków nie mogło być zrealizowane, gdyż
w poniedziałek program został zamknięty. Następny termin składania wniosków będzie
ogłoszony przez Fundację.
Informacja o zamknięciu programu została wywieszona na tablicy ogłoszeń dla
Rodziców.
Stypendium na dofinansowanie do obiadów w szkołach w programie „Dzwonek na
obiad” w roku szkolnym 2015/2016 może otrzymać każdy uczeń uczący się na terenie
Polski w: szkole podstawowej, gimnazjum i w różnych typach szkół średnich.
Nabór uzupełniający: termin zostanie ogłoszony w zależności od dostępności
środków finansowych; planowany termin ok. końca roku 2015.

www.dzwoneknaobiad.pl
UWAGA:

1. O przyznanie stypendium mogą starać się: rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni
uczniów, a także pełnoletni uczniowie
2. Wymagane kryterium formalne (miesięczny średni łączny dochód netto na jednego
członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1000 zł). Przekroczone
kryterium- wniosek nie będzie dopuszczony do oceny. Od tej reguły nie ma wyjątków!
Dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!
Uwaga: wypełnienie wniosku drogą elektroniczną nie jest równoważne ze złożeniem
wniosku. Ważny jest tylko wniosek wydrukowany , podpisany i złożony wraz
z załącznikami w formie papierowej listownie w Fundacji „Być Bardziej”.
Gotowy wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami dostarczony
osobiście albo przesłany listem poleconym na adres:
Fundacja ,,Być Bardziej’’
ul. Królowej Aldony 12 lok. 1
e-mail: fundacja@bycbardziej.pl

telefon: + 48 730 96 97 97
03-928 Warszawa

BEZWZGLĘDNIE PROSIMY
O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI
NA STRONIE INTERNETOWEJ PROGRAMU„DZWONEK NA OBIAD”

................................................................................................................................................
Możliwość sfinansowania obiadów przez OPS w Lesznie
Wymagane kryterium formalne –
miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego
nie przekraczający 514 zł.

