מלגות לימודים והנחות בשכר לימוד – דמוקרטי בעמק – יידוע ופרסום

עמותת דמוקרטי בעמק פועלת על בסיס העיקרון כי סיבה כלכלית אינה מהווה הצדקה מספקת למנוע מילד/ה ומשפחתו/ה
את הזכות ליהנות מהשייכות לבית הספר .אי לכך ,העמותה תעשה כל שביכולתה לסייע לילדים ומשפחות אשר עברו את כל
שלבי הקליטה ותיאום הציפיות לביה"ס ,ורק הסוגיה הכלכלית עשויה למנוע מהם מלהתחיל או להמשיך את דרכם בביה"ס.
לשם הגשמת מטרה זו ,שומרת העמותה תקציב המיועד למתן מלגות או הנחות שונות ,עבור משפחות הזקוקות לסיוע זה.
תקציב זה מנוהל על ידי ועדת מלגות ,אשר מונתה על ידי ועד העמותה והוסמכה מטעמו לטפל בפניות של המשפחות בסוגיה
זו .ועדת המלגות מורכבת משלושה חברים ,אשר אינם משמשים בתפקיד רשמי בביה"ס.
 התנהלות הועדה:
הועדה מתכנסת עם סיום תהליך הקליטה לביה"ס בכדי לבחון את הבקשות שהוגשו לקראת שנת הלימודים הבאה .הועדה
תעשה כל שביכולתה ,בכדי לספק תשובות למשפחות עד סוף חודש מאי בכדי להשאיר להן זמן להתארגן לקראת השנה
הקרובה .במקרים חריגים בלבד ,לאור מצוקה שהתעוררה ,תתכנס הועדה גם במהלך שנת הלימודים.
עבודת הועדה והחלטות הועדה מתבססות על רשימת קריטריונים ועקרונות קבועה מראש ,ותחת מגבלות התקציב הנתון לה.
עבודתה תתבצע ככל הניתן תוך שמירה על אנונימיות ,כאשר הפניות תמוספרנה ,והפרטים האישיים של כל בקשה יישמרו
רק אצל מנהל/ת התפעול והאדמיניסטרציה של ביה"ס .במקרים בהם הועדה תחשוב שיש צורך בכך ,יכולה הועדה לבקש
מהפונים להגיש מסמכים נוספים ,ואף לזמן את המשפחה הפונה להגיע לפגישה.
 השיקולים והתבחינים המרכזיים עליהם מתבססת עבודת הועדה והחלטותיה:
-

מצב כלכלי של המשפחה – תוך התייחסות למספר ילדים ,גובה ההכנסה ,הכנסה פנויה ,תשלומים נוספים ועוד.

-

רווחת המשפחה – מצב בריאותי והוצאות בריאות חריגות ,ליווי על ידי הרווחה בהיבט הכלכלי ,שייכות לאוכלוסיות
פריפריאליות (מהגרים/עולים ,בני מיעוטים.)..

לאור שיקולים אלו מתבקשים הפונים לספק מסמכים שונים ,כפי שמפורט בטופס הפנייה ,על מנת לתמוך בבקשתם.
לצערנו לא כל הפונים יוכלו לקבל סיוע ,אשר אותו יקבלו רק משפחות שיעברו סף מינימלי כפי שהוגדר על ידי הועדה.
גובה המלגה שתאשר הועדה יותאם לכל משפחה בהתאם לתנאיה הייחודיים ,וישתנה ממשפחה למשפחה .גובה המלגה
המקסימאלי הינו  06%משכר הלימוד ,ובכל מקרה תידרש השתתפות של המשפחה בתשלום שכר הלימוד.

 מתי וכיצד פונים?:
ועדת המלגות נפגשת בחודש מאי בכדי לבחון את הפניות לשנת הלימודים הבאה .ועדת המלגות תחזיר תשובה למשפחות
במכתב שיישלח לבתיהן עד סוף חודש מאי.
ניתן לפנות לועדת המלגות ולבקש הנחה עם סיום תהליך הקליטה לביה"ס ,ולאחר מכך בכל עת במהלך שנת הלימודים,
לאור שינויים חריפ ים שהתרחשו במצב הכלכלי או/ו ברווחת המשפחה ,שינויים המאיימים על יכולתה של המשפחה להמשיך
ולשלוח את ילדיה לביה"ס .לאור פנייה שכזו תתכנס הועדה ותחזיר לפונים תשובה מסודרת בכתב ,כחודש לאחר שהוגשו כל
המסמכים הרלבנטיים לבקשה.
בכדי להגיש בקשה להנחה ,יש למלא "טופס בקשת הנחה" ,לצרף את כל המסמכים הנדרשים ,ולהגישם למנהל/ת התפעול
והאדמיניסטרציה של ביה"ס .הטפסים מופיעים באתר ביה"ס וניתן להורידם .כמו כן ,ניתן לקבל טפסים במזכירות ביה"ס ,או
לבקש דרך החונך שישלחו הטפסים לבית המשפחה.
*תקנון ועדת המלגות הכולל את שלל ההיבטים של פעילות הועדה ,נתון לבחינה מחודשת על ידי ועד העמותה בכל שנה,
כחלק מההתארגנות לקראת שנת הלימודים הבאה.

