Ś RO D A 2 4 .0 8 . 2 0 1 6

planeta

wiedzy

www.planetawiedzy.pl

GAZETA OLSZTYŃSKA

PLANETA WIEDZY

W

Zasiłek rodzinny
dla ucznia
Jeśli więc dochód rodziców
lub opiekunów dziecka nie
przekracza tej kwoty, mogą
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Kiedy uczniowi należy się

pomoc finansowa?

Nie każdy rodzic wie, że może starać się np. o dodatek z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego czy dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania. Dane podajemy na przykładzie Olsztyna.
rzesień za progiem,
warto
więc zorientować się, jakie dofinansowanie na dziecko
można uzyskać w roku szkolnym 2016/2017. Zarówno
uczniom szkół publicznych,
jak i społecznych oraz
prywatnych przysługuje pomoc w formie
zasiłku rodzinnego
z dodatkami w sytuacji, kiedy dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 674 zł. Jeśli
w rodzinie jest
dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub
orzeczeniem o umiarkowanym
albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności
– 764 zł.
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oni starać się o zasiłek rodzinny. Po jego przyznaniu
mają również prawo ubiegać
się np. o dodatki przysługujące z tytułu podjęcia nauki:
dodatek z tytułu podjęcia
przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Pierwszy z wymienionych (dodatek z tytułu
podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) przysługuje:
– w związku z dojazdem
z miejsca zamieszkania do
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
w przypadku
dojazdu do
szkoły ponadgimnazjalnej,
a także szkoły artystycznej, w której realizowany
jest obowiązek
szkolny i obowiązek nauki w
zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 63 zł
miesięcznie
na dziecko
– w związku
z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły
artystycznej,
w której realizowany
jest obowiązek
szkolny
i obowiązek

nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w
przypadku dziecka lub osoby
uczącej się, legitymującej się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 105 zł miesięcznie na
dziecko.

Początek roku
z dodatkiem

• nagła lub nieuleczalna
choroba ucznia lub rodzica
• pożar, włamanie lub zalanie mieszkania
• klęska żywiołowa
• inne zdarzenia, w wyniku
których uczeń znalazł się
w sytuacji utrudniającej
naukę.
Wysokość zasiłku będzie zależeć od rodzaju zdarzenia
losowego i nie może przekroczyć jednorazowo kwoty
stanowiącej pięciokrotność
kwoty zasiłku rodzinnego,
przysługującego na dziecko

w wieku powyżej 5 lat do
ukończenia 18 lat – czyli 5 x
118,00 złotych = 590 złotych.
Zasiłek szkolny może być
przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Dokumenty do przyznania zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami można
składać w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się
w szkole, do której uczęszcza
dziecko. kr
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Rodzice lub opiekunowie
dziecka mogą go pobierać
przez 10 miesięcy w roku od
września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego przysługuje
tylko raz w roku, gdy zaczyna
się nowy rok szkolny. Jednorazowo można wtedy otrzymać 100 zł na dziecko z tytułu rozpoczęcia przez nie nowego roku szkolnego.
O stypendium dla dziecka
można się starać, gdy próg
dochodowy nie przekracza
514 zł na osobę miesięcznie.
Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie
dłuższy niż od września do
czerwca w danym roku szkolnym. Miesięczna kwota, jaką
może otrzymać uczeń, wynosi od 94,40 do 236 zł.

Pieniądze
w trudnej sytuacji
Dochód nie ma znaczenia,
jeśli staramy się o zasiłek
szkolny. Przysługuje on
uczniowi, który przejściowo
znalazł się w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Takim zdarzeniem może być:
• utrata pracy przez rodziców
• śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie
zamieszkujących
• ciężki wypadek ucznia,
powodujący utratę zdrowia

BEZPŁATNE SZKOŁY POLICEALNE
rekrutacja na nowe kierunki

MEDYCZNE
◊ Opiekun medyczny
◊ Technik sterylizacji
medycznej
◊ Technik masażysta
◊ Terapeuta zajęciowy
Olsztyn, ul. Jagiellońska 47
89 535 85 06, 535 306 903
30216OTBA -A
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Agencja pracy tymczasowej GOODMORNING
BV poszukuje pracowników sezonowych
zaraz po szkole do pracy w ogrodnictwie.

Zainteresowany? Złóż swoją aplikację!

Odwiedź nasze biura w Polsce lub zapisz się
na stronie internetowej:
www.goodmorning.eu/pl/kandydaci/twoje-cv/

UMILAMY POWRÓT DO SZKOŁY!
SKOMPLETUJ WYPRAWKĘ Z KSIĄŻNICĄ POLSKĄ
LISTA PUNKTÓW DOSTĘPNA NA STRONIE WWW.KSIAZNICA.PL

* rabat nie dotyczy podręczników, nie łączy się z innymi promocjami

KUPON

KUPON WAŻNY DO 10.09.2016 R.

Z TYM KUPONEM
RABAT DO 20% NA
WYPRAWKĘ SZKOLNĄ
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Nasze biura w Polsce

Złotów
| ul. Mickiewicza 5A | Złotów
| Tel. +48 67 263 51 60
Olsztyn | ul. Wędkarska 46A | Olsztyn | Tel. +48 89 523 80 75
Trzebnica | Obrońców Pokoju 10 | Trzebnica | Tel. +48 71 312 10 67

www.goodmorning.eu
295616OTBR -A
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Zapisy na rok szkolny 2016/2017

LO EPROM
wieczorowe i zaoczne

tel. 89 527

75 80, kom. 662 033 995
Olsztyn, ul. Żołnierska 39
110816OTBR-A

iedyś po lekcjach
dzieci spędzały czas
na podwórkach i, co
za tym idzie, na trzepakach, na zabawie w chowanego czy berka. Nie było
zbyt wiele zajęć do wyboru.
Teraz dzieci chętnie siedzą
całymi dniami przed komputerem, nie robiąc przy tym
nic pożytecznego. A wystarczy
tylko chcieć mądrze wykorzystać wolny czas, aby efekty naukowe przyszły same.

K

Zamiast komputera
rozwój pasji
Nie od dziś wiadomo, że czas
to pieniądz. Niektórzy twierdzą nawet, że on jest droższy
od pieniądza i chyba mają rację. Dlaczego? Ucieka bezpowrotnie i już nigdy nie wraca. Warto na to zwrócić uwagę już od najmłodszych lat, bo
wtedy właśnie mózg człowieka potrafi najlepiej przyswajać
bezcenną wiedzę. Pojawia się
kolejne pytanie: czy wiedza,

www.planetawiedzy.pl
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jaką wynosimy ze szkoły, wystarczy? Dla minimalisty może
i tak. Niezbędne są jednak zajęcia pozalekcyjne, aby ją doszlifować jak bezcenny diament. Wraz z rozpoczynającym się niebawem nowym rokiem szkolnym warto zastanowić się razem ze swoim
dzieckiem, co takiego mogłoby robić po lekcjach.
Wypada pomóc mu rozwinąć jego potencjał intelektualny oraz zachęcić je do
tego, aby odkrywało swoje talenty. Jednak nic na siłę. Można maluchowi podpowiedzieć,
co mogłoby po lekcjach robić,
ale nigdy nie decydować za
niego. Wówczas szybko się
zrazi i ambitny plan dokształcania spali na panewce.

Królewska gra
dla rozumu
Co więc miałoby pomóc mu
w rozwoju? Może tradycyjne
szachy? W tę królewską grę,
która znana była już w staro-
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Po lekcjach rozwijaj

swoje pasje!

Po co są zajęcia pozalekcyjne? Nie chodzi tutaj o zwykłe zabicie
wolnego czasu, tylko rozsądne nim rozporządzenie.
Warto wykorzystać młody wiek na rozwój zainteresowań i pasji.
żytnej Persji, mogą grać już 45 letnie dzieci. Może nie jest
to typowy sport, ale posiada
wiele walorów edukacyjnych.
To kombinacja sportu, naukowego myślenia oraz elementów sztuki. Wpływają
one pozytywnie nie tylko na
sam intelekt, ale również osobowość. Ćwiczą pamięć, pomagają w rozwiązywaniu problemów oraz poprawiają koncentrację. Co ważne, dzięki
nim można podnieść również poziom inteligencji.

Sport to zdrowie!
Nie zapominajmy o sporcie.
Młody człowiek, obok rozwoju intelektualnego, powinien rozwijać się również fizycznie. Dlatego też trzeba
mu pomóc w doborze konkretnej dyscypliny sportu,
którą uprawiałby po lekcjach.

Dla jednego frajdą będzie
granie w piłkę, a dla innego
bardziej pociągające będą tenis czy sporty walki. Ważne
jest, aby to był jakiś sport
dynamiczny. Tylko taki daje
gwarancję ogólnofizycznego
rozwoju. Może to być bieganie, jazda na rowerze lub te
mniej popularne dziedziny,
jak skoki do wody czy dowolne gry zespołowe.

Kursy przygotowawcze
dla abiturientów
Jeśli to już klasa maturalna,
to zdecydowanie w wolnych
chwilach nasze dorosłe dziecko powinno przysiąść i przygotować się do tego najważniejszego egzaminu w swoim
życiu. Przygotowania do niego
trwają co prawda już od… początku naszej edukacji, ostatni rok jest jednak tym, czym fi-

nisz dla sportowca. Żarty się
skończyły. Sto dni przed samym egzaminem to zdecydowanie za późno na przygotowania. Dlatego też z wystartowaniem roku szkolnego
należy poświęcić temu wiele
czasu. W tym celu z pomocą
przychodzą szkoły, które oferują liczne kursy maturalne,
zarówno te kompleksowe, jak
i z konkretnego przedmiotu.
Co ciekawe, coraz popularniejsze stają się też szkolenia
przygotowawcze do testów gimnazjalnych. Co
prawda gimnazja już
odchodzą do lamusa,
ale spora część
uczniów jeszcze będzie musiała stawić
czoła tym egzaminom. Specjalistyczne placówki
zapewnią też

kompleksową edukację
przygotowującą do egzaminów zawodowych.
Na pewno każdy
uczeń znajdzie
opcję dostosowaną
do własnych potrzeb.
woj, mos
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MATURA
kursy u najlepszych

Centrum Edukacyjne Cogito
Stare Miasto
ul. Prosta 38, pok 243
Biuro czynne
od 01.09 od godz. 11.00

tel. 602 107 857
Rzetelni, wymagający,
doświadczeni nauczyciele:
Tomasz Otręba, Joanna Gronowicz,
Mariusz Sobczyk, Krystyna Kręcik,
Beata Fanselau, Lidia Łyżwa,
Daniel Pawlikowski
Zaprasza
Dyrektor Cogito
Joanna Bolewska

295316otbr-a-L
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Od września wielkie

zmiany w edukacji
Ogromne zmiany szykują się w edukacji od nowego roku szkolnego.
Chodzi nie tylko o to, że szóstoklasiści nie będą pisali egzaminu końcowego,
ale też o likwidację gimnazjów. A to nie koniec niespodzianek...
1 września przyniesie
ogromne zmiany w szkołach.
Odczują je nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice,
i nie chodzi tu wyłącznie
o aspekt finansowy. Wiele
kontrowersji budziła decyzja
rządu o darmowych podręcznikach. Pomysł fajny, ale
w tym roku obejmie tylko
klasy I-V szkoły podstawowej
oraz I i II gimnazjum. Jednak
pomoc finansową otrzymają
również rodzice dzieci niepełnosprawnych. Tzw. wyprawka szkolna to dofinansowanie do zakupu książek
i materiałów edukacyjnych.
Otrzymają ją ci, którzy
posiadają orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Kwota pieniężna
będzie wynosiła
od 175 do 770 zł.

Sześciolatki
zostają
w domu
To nie koniec rewolucji. Kolejną
zmianą, która była
szeroko komento-

wana, jest możliwość zostawienia sześciolatka w „zerówce”. Jeśli jednak rodzic
chce puścić dziecko do
pierwszej klasy, musi ono
posiadać opinię z poradni
psychologiczno-pedagogicznej oraz mieć ukończone
przedszkole. Od 1 września
obowiązkowo do klasy
pierwszej pójdą tylko siedmiolatki. Co więcej, rodzice
powyższych drugoklasistów
mogą zostawić pociechę ponownie w tej samej klasie,
aby zrównać roczniki.

Koniec stresu
w szóstej klasie
Zmiana szykuje się również dla szóstoklasistów. Otóż
nie będą oni musieli zdawać
ogólnopolskiego egzaminu
na zakończenie podstawówki. W zamian szkoły otrzymają od Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej testy diagnostyczne, które pomogą
ustalić, jakie postępy poczynili uczniowie. Nauczyciele
będą mogli z nich korzystać
w dowolny sposób i bez konsultacji z CKE. Wiąże się to

z opinią ekspertów, którzy
twierdzą, że test wywoływał
niepotrzebny stres wśród
uczniów i generował ogromne koszty dla ministerstwa,
rzędu nawet 10 mln zł.

Żegnaj,
gimnazjum!
Kolejna reforma dotyczy
likwidacji gimnazjów. Choć
na dobre rozpocznie się dopiero za rok, to zmiana dotyczy tych dzieci, które teraz pójdą do szóstej klasy. Zgodnie
z tym za rok zamiast do I
gimnazjum pójdą one do VII
klasy. Reforma ma zakończyć się w 2022 r. W miejsce
gimnazjum wejdzie szkoła
powszechna, liceum będzie
trwało 4 lata, a technikum 5.

Zawodówki zostaną przekształcone w szkoły branżowe.

Matura
do sfotografowania
Maturzyści także poczują
zmianę. Od nowego roku będą
mogli zażądać wglądu w swoją pisemną pracę maturalną
i odwołać się od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Wniosek w tym celu należy
złożyć do niezależnej komisji
odwoławczej działającej przy
CKE. Absolwent podczas
wglądu będzie mógł nawet
sfotografować swój egzamin.

Religia, etyka i...
drożdżówki
Świadectwa także zostaną
zmienione. Od tego roku oce-

ny z religii i etyki pojawią się
oddzielnie. Dzieci, które
uczęszczają na oba przedmioty, będą miały dwie noty,
które będą wliczały się do
średniej z całego roku.
Głośna rewolucja szykuje
się również w sklepikach
szkolnych. Na półki powrócą
drożdżówki. Warunek jest jeden, słodkie bułki muszą
spełniać kryteria zawartości
cukru. Kanapki natomiast
muszą być przygotowywane
z różnych rodzajów pieczywa.
Dodatkowo kupić będzie
można m.in. sałatki i napoje
zastępujące mleko. Pozostaje
mieć nadzieję, że wszystkie te
zmiany wyjdą na dobre
uczniom.
mos
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EKONOMIA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
ROLNICTWO
PEDAGOGIKA
PIELĘGNIARSTWO
BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
s ELEKTRONIKA
I TELEKOMUNIKACJA
s
s
s
s
s
s
s
s

www.pwszciechanow.edu.pl
Ciechanów, ul. Narutowicza 9, tel. 23 672 62 00
Mława, ul. Warszawska 52, tel. 23 654 98 08
29716OTBA -A
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Co pierwszoklasista powinien mieć

w plecaku?
Wyprawka szkolna to bardzo długa lista artykułów szkolnych,
które powinny znaleźć się w plecaku pierwszoklasisty. Aby mieć
pewność, że nasza pociecha posiada wszystkie niezbędne
przedmioty do szkoły, nie odkładajmy zakupów na ostatnią chwilę.

owy rok szkolny za
pasem, więc czas
pomyśleć o skompletowaniu wyprawki szkolnej dla naszego
młodego ucznia. Jeśli jednak
zakupy szkolne są już za
wami, możecie zerknąć na
naszą ściągę i upewnić się, czy
na pewno niczego nie zabraknie w plecaku waszego
pierwszoklasisty.

N

Najważniejszy
jest plecak
Najważniejszy na pewno
jest plecak. Wybierając go,
zwróćmy uwagę, czy plecy
i dno są usztywniane, aby
jego ciężar rozkładał się równomiernie. Istotnym elementem są też szerokie, re-

gulowane szelki i elementy
odblaskowe. Ważne, aby ostatecznej decyzji nie pozostawiać naszemu uczniowi. Powód jest prosty: dziecko będzie kierowało się wyglądem,
a nie konstrukcją plecaka.
Pamiętajmy, że markowe plecaki kosztują dużo więcej,
a gust naszej pociechy może
szybko się zmienić.

Zeszyty z bajki
W tym roku rodzice pierwszoklasistów nie muszą martwić się o podręczniki, bo te finansowane są z budżetu państwa. Pozostają do kupienia
jeszcze zeszyty. Przydadzą się
zarówno te w kratkę, jak
i linie. Nie zapomnijmy też
o tym do korespondencji nau-

czyciela z rodzicami. W tym
wypadku można pokusić się
o zakup zeszytów z ulubionymi bohaterami z bajek.
Dzięki temu młody uczeń poczuje się pewniej w nowym
otoczeniu.

Plastusiowy piórnik
Bez wątpienia w plecaku
pierwszoklasisty powinien
znaleźć się dobrze wyposażony piórnik. Najlepiej kupić od
razu z niezbędnymi akcesoriami, takie rozwiązanie jest
tańsze. Wśród przedmiotów
szkolnych muszą znaleźć się
też te do plastyki. Dlatego
zadbajmy, aby w plecaku znalazły się ołówek, temperówka,
gumka do ścierania, długopis
lub pióro, klej w sztyfcie, no-

życzki, kredki ołówkowe
i świecowe, farby plakatowe
i pędzle o różnej grubości,
mazaki, plastelina, bibuła,
bloki techniczny i rysunkowy,
zarówno biały, jak i kolorowy,
wycinanka oraz teczka z gumką na prace plastyczne.

Sportowiec i elegant
Jeśli mamy już wszystkie
niezbędne artykuły szkolne,
pomyślmy o drugim śniadaniu. Na pewno przyda się bidon na wodę lub sok oraz
plastikowe pudełko. Zapobiegnie to zgnieceniu kanapek. Dodatkowo, jeśli przygotujemy sami posiłek,
mamy pewność, że dziecko
zje zdrowe śniadanie, a nie
naszpikowane chemią słodkie bułki ze szkolnego
sklepu.
Kolejnym ważnym elementem jest strój na WF.
Koszulka powinna być bawełniana, spodenki wygodne i luźne, a obuwie
sportowe łatwe do założenia.
Na zajęcia na zewnątrz przyda się dres. Najlepiej wszystkie rzeczy schować do jednego worka i podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia.
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Istotny jest również strój
galowy. O tym najlepiej pomyśleć wcześniej, aby później mieć pewność, że dziecko będzie miało odpowiedni
strój na uroczystości szkolne.
Koszula musi być biała,
a spodnie czarne lub granatowe. Dziewczynki mogą
założyć spódniczkę lub sukienkę.
Gdy skompletujemy już
wszystkie rzeczy, nasz młody
uczeń może iść bez obaw do
pierwszej klasy. Teraz wystarczy trzymać kciuki, że
dziecko polubi szkołę. mos
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