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WÓJtGminy Lipnik
woi, śWI~tokrzyskie

27-540 Upoik

Zarz:ldzcnic Nr 64/2015

Wójta Gmin)' Lipnik

z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawic sldadania wniosk{)w o udzieIcnic I)()mocy IInansollcj uczniom
na I.alwp podręczuików w 2015 roku w ramach Hz:,dowcgo prognllllu pomocy uczniom

w 2015 r. ,,\Vypnlwka szlwlna".

Na podstawic S 2. S3. S 4. S 5 ust. I. S 6 ust. I rozporzqdzenin Rady Ministrów z dnia
23 czerwca 2015 r. w sprawic szczególowych warunków udzielania pomocy linansowej
uczniom na zakup podręczników i materialów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 938).
II' zwiqzku z realizacjq Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. ..Wyprawka
szkolna". Wójt Gminy Lipnik zarządza. co następuje:

~I

Pomoc tinansowa dotyczy dolinansowania zakupu podn;:czników dla uczmoll'
rozpoczynajqcych w roku szkolnym 2015/2016 naukę II' klasie III szkoly podsta\\(lIvcj. klasie
III ogólnoksztalcqccj szkoly ll1uzycznej l stopnia i klasie IV technikum. pochodzacych
z rodzin znajdujqcych si, w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej oraz dla uczniów
slabowidzqcych. nieslyszących. slabosłyszących. z niepełnosprawnościq intelektualną
w stopniu Ickkim. z nicpełnosprawności,! intelektualnq w stopniu umiarkowanym lub
znacznym. z nicpelnosprawnościq ruchową. w tym z alilzją. z autyzmem. w tym z zespolem
;\spcrgera. z niepelnosprawnościami sprzężonymi. w przypadku gdy jedmj
z niepełnospra\mości jest nicpelnosprawność wymieniona w pkt 1-7. posiadaj,jcym
orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalncgo. o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. zwanej dalej "ustawą". uczęszczaj'lcym w roku
szkolnym 2015/2016 do szkól dla dzieci i mlodzieży: szkól podstawowych. z wyjątkiem klas
I. II i IV. gimnazjów. z wyjqtkiem klasy I. szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkól
zawodowych. liceów ogólnoksztalcqcych. techników lub szkól specjalnych
przysposabiajqcych do pracy dla uczniów z upośledzeniem umyslowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepelnospnlwnościami sprzężonymi lub do
ogólnoksztalqcych szkól muzycznych 1 stopnia. /. wyj'jtkiem klas I. II i IV.
ogólnoksztalcqcych szkól muzycznych II stopnia. z wyjqtkiem klasy I. ogólnoksztalcqcych
szkól sztuk pięknych. z wyjqtkiem klasy I. ogólnoksztalcqcych szkól baletowych. z wyjqtkiem
klas l i IV. lub liceów plastycznych.

S 7S -

I. Wnioski o udzielenie pomocy linansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych w
ramach Rzqdowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - .'Wyprawka szkolna" należy
składać w tenninie do dnia 7 września 2015 roku.
Wzór wniosku stanowi zalqeznik nr l a i Ib do niniejszego Zarzqdzenia.

Termin określony w S 7 us!.l jest ostateczny. Wnioski złożone po tym tenllinie nic b,c1ą
rozpatry\vane.



• •

Pomoc. o której mowa w ~ I jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych
opiekunów. rodziców zastępczych. osób prowadzqcych rodzinny dom dziccka) al bo
pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela. pracownika socjalnego lub innej osoby. za
zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów. rodziców zastępczych. osób prowadzqcych
rodzinny dom dziecka) albo pelnoletniego ucznia,

s -,)

Wniosek. o którym mowa w ~ 2 skladany jest do dyrektora szkoly. do której uczcli będzic
uczęszczal w roku szkolnym 2015/2016,

Dyrektorzy szkól zobowiązani są do przedlożcnia do Relhatu Organizacyjnego (pokój 17) 1\'

'. I d' 9 ., 701- j I,DOtenllllllc lO' nla wrzesllla _ ) r. gOl z. J :

I) ostatecznyeh danyeh dotyczqeych ogólnej liczby uczniów z poszczcgólnych klas objętych
programem oraz liczby uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, wcdlug wzoru
stanowiącego zalącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

2) listy uczniów klas uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej w oparciu o
kryterium dochodowe wynoszące 574 zl. wcdlug wzoru stanowiącego zaląeznik nr 3 do
niniejszego Zarządzenia.

3) listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy Jinansowej ze względu na przypadki
okrdlone wart. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej (Dz. U, z 2015r.
poz. 163 z późn, zm.) wedlug wzoru stanowiącego zalącznik nr 4 do niniejszego
Zarządzenia,

4) listy uczniów niepełnosprawnych. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
wymienioncj w ~ 3 ust. 2 w/w rozporządzenia. wedlug wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do niniejszego Zarządzenia.

" 7,
Refcrat Organizacyjny jest zobowiązany przekazać do Kuratorium Oświaty w Kielcach do
dnia 15 września 2015 r. ostateczne danc dotyczące ogólncj liczby uczniów z poszczególnych
klas objętych Rządowym programcm pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" oraz
liczby uczniów uprawnionych do otrzymania tcj pomocy.

Wykonanie zarządzenia powicrza się Sekretarzowi Gminy • Kierownikowi Referatu
Organizacyjnego oraz dyrektorom szkól. dla których organem prowadzącym jest Gmina
Lipnik,

Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.



- .- Załącznik Nr Ib
do Zarządzenia Nr 64/2015
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 29 lipca 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie

zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016

(dotyczy tylko uczniów slabowidz<!cych, nieslysz,!cych. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. z
upośk'dzcniclll 1I1llyslowym w stopniu umiarko\"lanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi. \\' przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawllość wymieniona wyżej,
posiadai.uc\'ch orzeczenie o potrzebie kszlalccnia snccjalncgo. o którYIIl mowa \V art. 71b liSt. 3 lIstaw\! z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświat" i pobierajac\'ch nauke w szkolach dIn dzieci i mlodzieżv)

I. Dane wnioskodawcy:

1. Imię i nazwisko .

2. PESEL .

3. Adres zamieszkania .

4. Numer telefonu .

II. Dane osobowe ucznia

1. Imię i nazwisko ucznia .

2. Adres zamieszkania .

III. Informacje o szkole

1. Nazwa i adres szkoły: .
2. Klasa, do której uczęszcza uczeń: .
3. Rodzaj niepełnosprawności: .

IV. Wnioskowana kwota dofinansowania (dopuszcza/na wysokość dofinansowania oraz,
wykaz uczmow uprawnionych do otrzymam<7pomocy wskazane zostały w instrukcji):

................... zł (słownie: )

V. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym
podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym.

VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb
programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.

VII. W załączeniu kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. o którym
mowa wart. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

MIi!jscowość, data



Zalqcznik Nr Ia
do Zaw!dzenia Nr 6412015
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 29 lipca 2015 r

Wniosek o dofinansowanie
zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016

(nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi)

L Dane wnioskodawcy:

1. Imię i nazwisko .

2. PESEL .

3. Adres zamieszkania .

4. Numer telefonu .

II. Dane osobowe ucznia

1. Imię i nazwisko ucznia .

2. Adres zamieszkania .

III. Informacje o szkole
1. Nazwa i adres szkoły

............................................................................................................................
2. Klasa, do której uczęszcza uczeń:
.................................................................................................................................

IV. Dochód na osobę w rodzinie:

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym (należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny,
w której dochód nie przekracza na osobę ...•.•.•.... zł netto):

Stopień Wysokość
lp. Imię i nazwisko Data urodzenia

pokrewieństwa dochodu
netto w zł

1.

2.

3.

4.

5.

Łączny dochód:

Średni dochód na jedną osobę w rodzinie:

* Szczegółowe zasady obliczenia dochodu zawIera IIstawa z dnia 12 nt:l,'ca 200-1•.. o
pOlllocy społeczncj z pM.n. Zlll.



•

V. Inne okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza
kryterium dochodowym (należy wypelnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której
dochód przekracza kryterium dochodowe)

Ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wieiodzietności
bezradność w sprawach opieku ńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych lub zezwalają na pobyt czasowy uchodźcy zgodnie z
ustawa o cudzoziemcach
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiei status uchodźcy lub ochrone uzuoełniaiaca

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

alkoholizm lub narkomania
zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
klęska żywiołowa lub ekologiczna

VI. Uzasadnienie wniosku (pkt VI należy wypelnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w
której dochód przekracza kryterium dochodowe, należy wykazać dlaczego pomimo przekroczenia
kryterium dochodowego uczeń powinien otrzymać dofinansowanie)

VII. Wnioskowana kwota dofinansowania (dopuszczalna wysokość dofinansowania
oraz wykaz UCZniÓWuprawnionych do otrzymania pomocy wskazane zostaly w instrukcji):

•••••••••••••• 0 •••• zł (słownie: )



••

VIII. Załączniki:
1. Zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający składanie wniosek
(w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia
o wysokości - oświadczenie o wysokości dochodów):

zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
odcinek renty/ emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej
na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym - zaświadczenie wydane
przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określającego wysokość dochodu,
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w
przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia
składek w ZUS
w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku
kalendarzowym albo nakaz płatniczy za ten rok,
zaświadczenie o wysokości świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej
zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację oraz wysokość otrzymywanego
zasiłku,
wyrok sadowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku
możliwości egzekucji alimentów, bądź oświadczenie (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem
bankowym itp.) o otrzymywaniu dobrowolnych alimentów,
zaświadczenie uczelni o wysokości pobieranego stypendium - w przypadku osób studiujących
stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł

3. 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 formie zasiłku
rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

Powyższych zaświadczeń nie dołącza się w przypadku korzystania
z pomocy poza kryterium dochodowym.

IX. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym
podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym.

X. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłączni
programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu p

Miejscowość, data



lałączmk Nr 2 dO
Zarządzenia tJr 64r101~
WÓjta Gminy lipnik z dnia 79
hxa201~f

TABELA 1.• Wyprawk,) szkolna" w 2015 r.' dane o~tatec.zne. data .............••.. ,

NazwaSl~ I I
liczba ucznl<;lw

Liczb~ uczniów, ktorty SzacO•••.łnł liczba uczniow
rozpoCl.ynłj~cyctl •••. RAZEM

grupa'
roku SlkOlnym 2015120H

otrzymłi~ dofinan,owanie pou upfawmonych na pod'tłwie
(3+4)

planowana dolacjł

nauk
krytelium dochodowym (5%) kryterium doch<ldQw~

1 2 J 4 5 ,
w kla,ach IIIukOly

r>t>dstawo•••.e

w kinach IVtechnikó •••.

O:xiłem

'oraz odpo •••.i~nich klas ,zkoł any'lyczflych prowadzonych Pl1el miflistra własciwego do spraw kultury; dziedzictwa fla'odo •••.e-gooraz szkill prowadZOflych pl1ez Minislrł Rolfllclwł i Rozwoju W,i

Liczba uczfliow po,iłdaj~cych orZKltflie o pOll1ebie ksztalccflia specjalne-go, o którym mOwa w art 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 •••.rzcsnia 1~1 roo 'y,temie os •••.iaty. uczę'zczających w roku szkolnym 2015!2016 do ukOl dia ,

dzieci l mledzieiy: $ZkOlpod,taw<lwych. z wyją1ktem klasy 1,11I IV,gimnujO •••.z wyjątkiem kU. ukOl ponadgimnazjalnych: zasadniczych ukOl zawoclowiCIl.liccó •••.ogillnokształcącycll, techn,ków lub szkół specjalnych I
przysposabiających do pracy dla ucznió •••.Zupo,ledzeflicm umy,łowym w stopniu umia'kowanym tub znacznym oraz dla uczniów z niepeinospfawnosclami ,pnęionym •.

,

,łabowidzący .Iabostyszący z autyzmem, w tym Zze,połem Zn;epetnospr~wn05ci~ niutysZący
IA,pe'gera rucllow~ Wtym z afazją

Nalwa typu je<:Jno.tek rodzaj ,zkoły rodzaj podręcznika

, , 3 • 5 • 7

I"czlmy (podlęcznlki do
tylko do kształcenia ogólflego tylko do kUl.1lcenia og<:łnego tylkOdo kutałcenia ogólnego tylko do kształcMla ogóln"l/O tylko do kntalcenia 09"lnegIJ kntalcenii ogólnego I tylko do hztalcenii specjalnego

specjalnego)

Szkoła pod'tawowa klasa ogólnodostępna • • • • • • •
liII spKjalna • , • • • , •
Szkola podstawowa ogólnodostępna

klasy II" specjalna

Szkola podstawowa ogólnodostępna

klasy V. vr specjalna

Gimnazjum' klasa II i III
ogólnodostępna

specjalna

Zasadnicza szkoła ogólnodostępna , •
zawodowa' specjalna • •

ogólnodostępna , ,
Liceum ogólnokSllalc.ące'

specjalna • •
Technikum'

ogólnodostępna • •
specjalna , •

09ólem
ogOlnodostępna

specjalna

oraz odpowiedniClI klas szkOl artystycznych plowadzonych pnez ministra własciwego do spraw kultury j dziedziclwa narodowego oraz szkól prowadzonych przez Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi



Z uposle<!lfniem umysłowym
w stopn'u umiarkowanym lub
znacznym, uczęuczający w
roku SZkolnym 201~016 do

klasy Ilub IIukOły
podsl;1wowfj, w przYP;ldku Zniepe!nosp';Iwnoscia. inteTektuolną w st. umiarkowanym lub znacznym z wyjatkiem uczniów SZkól ucznio ••••e w Szkołach plallOwana dotacja (ogółem dla

z n,epC'/nosprawnoscią intelektualna. w stopniu lekk,m gdy nie korzystają l przysposabiających do pracy spe(;jalnych UClniow ZorzeCZen'em o
Nazwa typu jednostek rodzaj SzkOły podręcznika do zajęc z Zakr"u przysposabiających do pracy potrzebie kutalcenia

edukacji: polonistyczne). specjalne;ol
matemal'rcznej. przyrodniclej i
spolecznej. upewnionego

przez ministra wlasciwego do
SP,aw 05W;atV iWłchowan;a

rodzaj podręcznika

• , \O " al IJ ,. " "ła.czony (podręcZ",ki do
tylko do kulalcenia zakup malerialó.., lączony (podreczn,k, do

podręczn'k' lub mMerialytylko do hzta!ccn;a ogólnego kulaicen;ł ogólne\lO ł tylkO do kSltalcenia ogólnfgo kształcenia ogólnego i tylko do kutalcenił specjalnego
loedalnt'OO\ . specjalnego edukacyjn~ch

soec'alneool
edukacyjne

Szkoła podstawowa kJan I ogólnodostępna • • • • • •
jll specjalna • • • • • •
SZkoła podstawowa ogólnodostępna •
klasy 111' specjalna •
SZkola podstawowa ogólnodostępna •
klasy Ił. VI' specjalna •

ogólnodostępna •
Gimnazjum. klasa II j lU

specjalna •
Zasadnicza szkoła ogólnodostępna • • •
tawodowa' specjalna • • •

ogólnodostępna • • •
Liceum OgÓlnOkSltalci\ce. X

specjalna • • •
og61nodostępna • • •Technikum.

/1specjalna • • •
ogólnodostępna I Iogólem

I Ispecjalna

I

sporządz~ (a) ............. -¥~dane kontaktowe telefon ._,,_...•... Podp'SdY'oI(l

I,.". . .............................. .;:-:--,



•

Zalącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 64/20 I5
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 29 lipca 20 I5 r.

Nazwa jednostki oświatowej

Listu uczuiów

uprawnionych do otrzymania dofinansowania na zakup podręczników w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna,
pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza obowiązującego
kryterium dochodowego, o którym mowa wart. 5 ust l pkt 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych.

Kwota

Lp. Imię i nazwisko ucznia Adres zamieszkania PESEL Klasa dochodu netto
na osobę w
rodzinie

Klasu III ruzem liczba dzieci

Podpis i pieczątka Dyrektora .

data .



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 64/2015
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 29 lipca 2015 r.

Nazwa jednostki oświatowej

Lista uczniów

uprawnionych do otrzymania dofinansowania na zakup podręczników w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkołna,
pochodzących z rodzin, w których występuje jeden z przypadków określonych art. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. sieroctwo,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Przypadek
określony w

Lp. Imię i nazwisko lIcznia Adres zamieszkania PESEL Klasa art. 7 lIstawy o
pomocy

społecznej

Podpis i pieczątka Dyrektora .



Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 64/2015
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 29 lipca 2015 r.

Nazwa jednostki oświatowej

Lista uczniów

slabowidzqcych. nieslyszqcych. slaboslyszqcych. z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim. z niepełnosprawnością intelektualnq w stopniu umiarkowanym lub
znacznym. z niepelnosprawnościq ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespolem
Aspergera. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepelnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. o którym mowa wart. 71 b ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek
szkolny lub obowiqzek nauki w szkołach dla dzieci i mlodzieży oraz w ogólnokształcących
szkołach muzycznych I stopnia. ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia.
ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych. ogólnokształcqcych szkołach baletowych
i liceach plastycznych nie prowadzonych przez ministra wlaściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego ..

Rodzaj
niepelnosprawności

Imię i nazwisko określony w
Lp. Adrcs zamicszkania PESEL Klasa orzeczen i LI o

lICZIl Ja potrzebic
kształcenia
specialncl(o

Podpis i pieczqtka Dyrektora .

data .



..

Informacja", spra",ic dolinanso",ania zakupu podręcznikó", dla ucznió",
rozpoczynaj:lcych naukę'" roku szlwlnym 2015/2016 naul'ę '" klasic III szkoly

podsta",o",cj, klasic III ogólnoksztalc:lccj szlwly muzyczncj I stopnia i klasic IV
tcchnikum oraz ucznió", posiadaj:lcych ol'zcczcnic o potn:chic kształccnia spccjalncgo

W związku Z Rządowym programcm pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"
uprzejmie informuję. iż do dnia 7 ",rzcśnia 2015 r. rodzicc ucznió", I{(as III szkoly
podsta",o",cj, klas III og61noksztalcqccj szlwly muzyczncj I stopnia i klas IV technilwm.
jak ró\vuież rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
mogą ubiegać się o pomoc w fOrInie dolinansowania zakupu podręczników w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 20 15r.

Pomoc przysluguje:

I. Uczniom klas III szkoly podsta",o",cj, klas III ogólnoksztalc:!ccj szkoly muzyczncj I
stopnia i klas IV tcchnikulll, pochodzącym z rodzin. w których dochód na osobę nie
przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. o którym mowa w art.5 ust. I
ustali)' z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2015 r. poz 114
z późn zm.) . tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 574,00 zl

Uczniom z klas III szlwly podsta",o",cj, klasic III ogólnol,sztalc:lccj szkoly
mU7.yczncj I stopnia i klasie IV tcchnilwm z rodzin niespelniających kryterium
dochodowego. ale znąidujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa.
zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych wart. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spolcczncj. na podstawie decyzji dyrcktora szkoly (liczba uczniów.
którym zostanic udzielona pomoc w tym trybie. nie może przekroczyć w danej gminie
5% ogólnej liczby uczniów klas III szkoly podstawowcj. klasie III ogólnokształcącej
szkoly muzyczncj I stopnia i klasie IV technikum).

3. Uczniom slabowidzących. niesłyszqcych. slaboslyszqcych. z niepełnosprawnościq
intelektualm! w stopniu lekkim. z nicpelnosprawności:} intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym. z niepelnosprawnościq ruchową. w tym z alllzj:!. z
autyzmem. w tym z zespolem Aspcrgera. z niepelnosprawnościami sprzężonymi w
przypadku. gdy jcdnq z niepclnosprawności jest niepelnosprawność wymieniona wyżcj.
posiadającym orzeczenic o potrzebie kształcenia specjalnego. o którym mowa wart. 71 b
ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemic oświaty. rcalizujqce ksztalcenie w
szkolach podstawowych. gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych.



Zasady udziclania dofinansowania zakupu podr,czników :

Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów.
rodziców zastępczych. osób prowadzqcych rodzinny dom dziecka) albo pelnoletniego ucznia
albo na wniosek nauczyciela. pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodq rodziców
ucznia (prawnych opiekunów. rodziców zastępczych, osób prowadzqcych rodzinny dom
dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosck nalcży zlożyć do dnia 07 w"Lcśnia 2015 w szkole, do której dziecko będzie
uczęszczalo w roku szkolnym 2015/2016. (Wniosek do pobrania w szkole lub ze strony
internetowcj UG Lipnik)

Wniosek winien zawierać:

• dane osobowe dziecka: imię i nazwisko. dat, urodzcnia. PESEL, adres zamieszkania,
imiona i nazwiska rodziców

• informacje o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Do wniosku należy dolączyć:

I. Zaświadczenic o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku
można dolaczyć - zamiast zaświadczcnia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości. . ~ .,

dochodów.

2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia. którego rodzina korzysta ze świadczeń
rodzinnych w formie zasilku rodzinnego lub dodatku do zasilku rodzinnego, można
przedIożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze
świadczeli rodzinnych w !orInie zasilku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w ~ 2 ust. 2
rozporzqdzenia DZ.U.2015.938 (uczniowic z niepełnosprawnościami). do wniosku - zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dolączyć kopię orzeczellla o potrzebie
ksztalcenia specjalnego. o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.

8. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia. o którym mowa w ~ 2 ust. 6
rozporządzenia DZ.U.2015.938 (poza kryterium dochodowym). do wniosku - zamiast
zaświadczcnia o wysokości dochodów - należy dolączyć uzasadnienie.



Zwrot kosztów zakupu nic może pl'zckrocz"ć kwot" :

1) 225 zł . dla ucznia uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej albo klasy III

ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

2) 225 zł. dla ucznia:

al słabowidzącego,

b) nie słyszącego,

ci słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

ej z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

fi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona w lit. a.f

uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej albo klasy III ogólnokształcącej szkoły

muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

3) 770 zł. dla ucznia:

a) niesłyszącego,

bj z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

cj z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej albo klasy III ogólnokształcącej szkoły

muzycznej I stopnia, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z

zastrzeżeniem ust. 2;

4) 225 zł. dla ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

bl z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

uczęszczającego do klasy III, V i VI szkoły podstawowej albo klasy II i III gimnazjum, który nie

korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, albo uczęszczającego do szkoły
ponadgimnazja Inej;



5) 770 zł - dla ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

uczęszczającego do klasy III, V i VI szkoły podstawowej albo klasy II i III gimnazjum, który

korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

6) 325 zł - dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

uczęszczającego do klasy V i VI szkoły podstawowej, klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły

muzycznej I stopnia albo klasy II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z

podręczników do kształcenia specjalnego;

7) 770 zł- dla ucznia:

a) niesłyszącego,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

uczęszczającego do klasy V i VI szkoły podstawowej, klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły

muzycznej I stopnia albo klasy II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z

podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

8) 350 zł - dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
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e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

uczęszczającego do klasy II i III gimnazjum, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II

stopnia, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy V i VI ogólnokształcącej

szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

9) 607 zł - dla ucznia:

a) niesłyszącego,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

cJ z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

uczęszczającego do klasy II i III gimnazjum, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II

stopnia, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy V i VI ogólnokształcącej

szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem

ust, 2;

10) 445 zł - dla ucznia uczęszczającego do klasy IV technikum;

11) 390 zł - dla ucznia:

a) słabowidzącego,

bJ niesłyszącego,

cJ słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

fJ z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej;

12) 445 zł - dla ucznia:

aj słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,
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dl z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV-VI ogólnokształcącej

szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII-IX

ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;

13) 175 zł - dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z

niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub

znacznym, uczęszczającego do klasy I lub II szkoły podstawowej - w przypadku gdy nie korzysta z

podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej. matematycznej, przyrodniczej i

społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym

mowa wart. 22ad ust, 1 ustawy.

2. W przypadku gdy uczeń, o którym mowa w pkt 3, 5, 7 i 9, korzysta z części podręczników do

kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów

edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących

podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż:

1) w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 3 i 5 - 192,50 zł;

2) w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 7 - 308 zł;

3) w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 9 - 303,50 zł.

Józef Bulira
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