WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie
uczęszczał uczeń ubiegający się o pomoc

w roku szkolnym 2015/2016. Podobnie jak

w poprzednich latach do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W uzasadnionych przypadkach do wniosku
można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości
dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta

ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego ,
można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo
widzącego, niesłyszącego, słabo słyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, z niepełnosprawnością

umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
oraz dla ucznia

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest

niepełnosprawność wymieniona wyżej, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości
dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
Z kolei w przypadku uczniów (art. 7 ustawy o pomocy społecznej) niespełniających kryterium
dochodowego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych – zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
Po upływie terminu składania wniosków , dyrektorzy szkół sporządzają listy uczniów,
uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach program i przekazują je Prezydentowi
Miasta. Po zatwierdzeniu Prezydent Miasta informuje dyrektorów szkół o liczbie uczniów
zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach programu. W następnej kolejności
dyrektorzy podejmują decyzję w sprawie przyznania pomocy i po otrzymania środków
finansowych na rachunek bankowy szkoły, dyrektor dokonuje zwrotu rodzicom, opiekunom
prawnym itp. poniesionych kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
Informuję, że dowodem zakupu podręczników, także książek pomocniczych i materiałów
dydaktycznych ( dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

lub znacznym ), powinna być faktura VAT lub rachunek uproszczony wystawione imiennie na
ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego. Dopuszczalny jest zwrot
kosztów zakupu podręczników na podstawie paragonu lub oświadczenia o zakupie
podręczników, do którego konieczne jest dołączenie informacji o rozliczeniu wydatków tylko
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom

w roku 2015 –„Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników, książek pomocniczych oraz materiałów
dydaktycznych dla grupy uczniów

( faktura zbiorowa), koszty zakupu są zwracane po

przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu.
Potwierdzenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał,
adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów
dydaktycznych, kwotę i datę zakupu, podpis podmiotu, który dokonał zakupu.
Przypominam, iż w roku szkolnym 2015/2016 z pomocy finansowej na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych będą mogli skorzystać:
- uczniowie klas III szkoły podstawowej,
- uczniowie kasy IV technikum.
- uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
1.

uczniowie słabowidzący,

2.

uczniowie niesłyszący,

3.

uczniowie słabosłyszący,

4.

uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5.

uczniowie z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6.

uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7.

uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8.

uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
z wyjątkiem klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum.

gdy

jedną

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół
podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół
ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów
edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy
I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć
z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust.
1 ustawy o systemie oświaty.
Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym uczęszczający do klasy I lub II szkoły podstawowej będą mieli prawo do otrzymania
pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w
przypadku gdy uczniowie ci nie skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji:
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Kwota (kryterium dochodowe) uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie w roku
szkolnym 2015/2016 - 574 zł na osobę w rodzinie z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

KOMUNIKAT
DLA RODZICÓW UCZNIÓW
GIMNAZJUM NR 2 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 20 kwietnia 2015 r. będzie udzielana pomoc finansowa na zakup podręczników, książek
pomocniczych i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych klas II i III
gimnazjum
O dofinansowanie mogą się ubiegać:
a ) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujący w roku
szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: słabowidzący, niesłyszący,
słabosłyszący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w
tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
dla uczniów klas II i III niepełnosprawnych
do kwoty 225 zł
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym,
z
niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, niekorzystających z
podręczników do kształcenia specjalnego
dla uczniów klas II i III niepełnosprawnych
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym,
z
niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, korzystających z
podręczników do kształcenia specjalnego
uwaga: w przypadku korzystania z części
podręczników do kształcenia ogólnego
( podręczniki łączone)

do kwoty 770 zł

do kwoty 192,50 zł

dla uczniów niepełnosprawnych słabowidzących, do kwoty 350 zł
niesłyszących, słobosłyszących, z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z
afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej,
niekorzystających z podręczników do kształcenia
specjalnego
dla uczniów niepełnosprawnych niesłyszących, z
do kwoty 607 zł
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej,
korzystających
z podręczników do
kształcenia specjalnego
uwaga: w przypadku korzystania z części
podręczników do kształcenia ogólnego
( podręczniki łączone)

do kwoty 303,50 zł

W celu uzyskania pomocy rodzic lub prawny opiekun dziecka składa do dyrektora placówki
następujące dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie pomocy;
2.

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną;
Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole imiennych
rachunków, faktur VAT za zakupione podręczniki oraz paragonów.. Dopuszczalny jest
również zwrot kosztów zakupu podręczników na podstawie dowodu zakupu, którym jest
oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie
podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach
omawianego programu.
Wnioski będą przyjmowane do 8 września 2015 r. w godz. od 9:00 do 13:00 w sekretariacie
szkoły.

KOMUNIKAT
DLA RODZICÓW UCZNIÓW
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W
ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 20 kwietnia 2015 r. będzie udzielana pomoc finansowa na zakup podręczników dla
uczniów klasy IV technikum oraz dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły
zawodowej, uczniów niepełnosprawnych liceum ogólnokształcącego, technikum, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół specjalnych
przysposabiających do pracy
O dofinansowanie mogą się ubiegać:
a) uczniowie z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114), tj.
gdy dochód na osobę nie przekroczy kwoty 574,00 zł (NETTO)
b) uczniowie z rodzin niespełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, którzy wymagają pomocy ze
względu na przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwa, sieroctwa,
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
klęski żywiołowej lub ekologicznej itp. )
c) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujący w roku
szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: słabowidzący, niesłyszący,
słabosłyszący
z niepełnosprawnością intelektualną
w stanie lekkim, w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły
zawodowej, słabowidzących, niesłyszących, słobosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z
niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej
dla uczniów klasy IV technikum, dla uczniów
niepełnosprawnych liceum ogólnokształcącego i technikum
słabowidzących,
niesłyszących, słobosłyszących, z

do kwoty 390 zł

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z
niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi przypadku gdy jedną z nich jest
do kwoty 445 zł
niepełnosprawność wymieniona wyżej
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z
niepełnosprawnością
intelektualną
w
stopniu
umiarkowanym
lub
znacznym
oraz
uczniów
z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona do kwoty 225 zł
wyżej

W celu uzyskania pomocy rodzic lub prawny opiekun dziecka składa do dyrektora placówki
następujące dokumenty:
3. Wniosek o udzielenie pomocy.
4.

Zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku. W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia
można złożyć oświadczenie o wysokości dochodów.

5.

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt b), do wniosku należy
dołączyć uzasadnienie.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole imiennych
rachunków, faktur VAT za zakupione podręczniki oraz paragonów.. Dopuszczalny jest
również zwrot kosztów zakupu podręczników na podstawie dowodu zakupu, którym jest
oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników
należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu.
Wnioski będą przyjmowane do 8 września 2015 r. w godz. od 9:00 do 13:00 w sekretariacie
szkoły.

WNIOSEK DO POBRANIA

