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Aktuálne informácie
Školského úradu v Šahách
1. Poskytovanie dotácie na štipendium pre dieťa v hmotnej
núdzi
Dotáciu na štipendium možno poskytnúť:
a/ na všetky deti, ktoré navštevujú základnú školu alebo špeciálnu školu, v ktorej je najmenej 70 % detí z rodín, ktorým sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a ich priemerný prospech je
najviac 2,5 za posledný polrok, alebo si za posledný školský polrok zlepšil priemer prospechu najmenej o 0,5 oproti predchádzajúcemu školskému polroku;
b/ individuálne na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo
špeciálnu školu, ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a jeho priemerný prospech je najviac 2,5 za posledný
polrok, alebo si za posledný školský polrok zlepšilo priemer prospechu najmenej o 0,5 oproti predchádzajúcemu školskému polroku.
Podmienky poskytovania prospechového štipendia:
– priemerný prospech do 1,5: 500 Sk,
– priemerný prospech do 2,5: 300 Sk,
– v posledných dvoch polrokoch sa priemerný prospech zlepšil o
0,5: 200 Sk.
2. Poskytovanie dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej
núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi
a/ na všetky deti, ktoré navštevujú školu, v ktorej je najmenej
70 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
b/ individuálne na dieťa, ktoré navštevuje školu, ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
c/ dotáciu na stravu možno sposkytnúť na dieťa, u ktorého
rodič prispieva na stravu za každý stravovací deň na každé jedlo
vo výške najmenej 1 Sk a najviac 5 Sk, ak sa dieťa zúčastnilo vyučovania;
d/ dotácia na školské potreby sa poskytuje preddavkovo polročne v mesiaci september a február.
Poskytovanie dotácie na stravu, školské potreby a štipendium
pre dieťa v hmotnej núdzi sa uskutočňuje na žiadosť zriaďovateľa
základných škôl, t. j. mesta Šahy v spolupráci s Úradom práce
v Šahách a v Leviciach.
3. Poskytovanie finančných prostriedkov na dopravu
žiakov
a/ finančné prostriedky na dopravu žiakov pridelí ministerstvo
obci alebo mestu, ktoré je zriaďovateľom základných škôl na
základe ich žiadosti;
b/ poskytujú sa finančné prostriedky na dopravu žiakov základných škôl, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku a dochádzajú
do školy v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska;
c/ finančné prostriedky na dopravu žiaka uhradí základná škola
zákonnému zástupcovi žiaka;
d/ ak žiak navštevuje školu mimo určeného školského obvodu,
náklady na dopravu mu nebudú poskytnuté;
e/ finančné prostriedky na dopravu budú poskytnuté za obdobie
september–december v januári, za obdobie január–jún v júli.
Informácie: Školský úrad, Hlavné námestie č. 1, Šahy; tel.:
036/7411054.
PaedDr. Angelika Révész
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Stretnutie s obyvateľmi mesta

S cieľom spoločne zhodnotiť prvé dva roky volebného obdobia primátor mesta Ing. Ján
Lőwy pozval občanov Šiah na
stretnutie s predstaviteľmi samosprávy, na ktorom sa zúčastnili aj poslanci a funkcionári
mestského úradu. Fórum občanov sa uskutočnilo 17. januára
2005 v budove Csemadok-u.
Na úvod – asi stovke účastníkom – primátor zhrnul najdôležitejšie aktivity samosprávy,
zdôraznil, že v meste sa postupne vytvárajú pracovné príležitosti, čo zmierňuje stupeň nezamestnanosti. Pripomenul, že
počas dvoch rokov si najviac
úsilia vyžadoval boj o záchranu
nemocnice. Faktom ostáva aj
to, že nedostatok finančných
prostriedkov brzdí realizáciu
viacerých rozvojových programov.

Je trochu smutnou skutočnosťou, že stretnutie nabralo
monotematický smer tým, že
niektorí občania z mestskej časti
Preseľany nad Ipľom sa vo svojich diskusných príspevkoch venovali jedine miestnej hromadnej doprave /MHD/, ktorá je –
podľa nich – ohrozená. V tomto
ich podporil aj prevádzkovateľ
Ing. Pavol Lőrincz. Primátorove ukľudňujúce slová sa minuli
patričnému účinku.
V ďalších vystúpeniach občanov sa hovorilo o probléme
nemocnice, o stave poľnohospodárstva, o sociálnych problémoch aj školskej mládeže, o slabej informovanosti zo strany úradu práce a o majetkoprávnych
otázkach.
Takmer dvojhodinové stretnutie ukončil primátor.
/korpás/

Región Hont na internete
Od februára 2005 začína fungovať na internetovej
adrese www.regionhont.sk nový informačný systém
– portál regiónu Hont.
Nájdete na ňom informácie o regióne Hont, mestá,
obce, zaujímavosti, fotografie, inzerciu, ankety, diskusie, možnosť prezentácie a v spolupráci s regionálnymi
periodikami aj aktuálne informácie a články z celého
regiónu.
Veríme, že portál budete pravidelne navštevovať, nachádzať na ňom stále nové a pre vás zaujímavé informácie. Tešíme sa na vašu návštevu.
Ing. Milan Ďuroch, prevádzkovateľ portálu

