
ZARZĄDZENIE NR 67/14
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu 
podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem 

pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 
i materiałów edukacyjnych ( Poz. 1024 ) oraz § 7 ust. 2 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 36/14 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Kołobrzeg, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników 
i materiałów edukacyjnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 
naukę w klasach II i III lub VI szkoły podstawowej oraz w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: 
zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum oraz na 
dofinansowanie zakupu podręczników  do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do 
kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  dla uczniów 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim, z upośledzeniem umysłowym 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 wcześniej wymieniona, posiadających  orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie  oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, 
z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do dnia 5 września 2014 r.

§ 2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Prezydent Miasta 
Kołobrzeg

Janusz Gromek
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/14
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

W N I O S E K
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów 

edukacyjnych * (właściwe podkreślić)
w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia klasy …………..

............................, dnia .................

…………….................................................

(Imię i nazwisko wnioskodawcy*)

………………………………………............

..................................................................

(adres zamieszkania)

Dyrektor

......................................................

(nazwa szkoły)

w Kołobrzegu

I. DANE OSOBOWE UCZNIA :
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………….…..………

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………….....

3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………….....

4. Nazwisko i imię matki ……………………………………………………………………..

5. Nazwisko i imię ojca ……………………………………………………………………...

II. OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM 
GOSPODARSTWIE DOMOWYM:

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia
 Stopień pokrewieństwa  Wysokość dochodu netto w zł

 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 6.     

 7.     

 8.     

III. ŹRÓDŁA DOCHODU NETTO W RODZINIE Z MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO 
ZŁOŻENIE WNIOSKU LUB W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU Z MIESIĄCA 
W KTÓRYM WNIOSEK ZOSTAŁ ZŁOŻONY:

 Lp.  Rodzaj dochodu  Kwota
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 1.  Wynagrodzenie za pracę  

 2.  Świadczenia rodzinne  

 3.  Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne (również zagraniczne, 
świadczenia przedemerytalne)

 

 4.  Stałe i okresowe zasiłki z pomocy społecznej  

 5.  Dodatek mieszkaniowy  
 6.  Alimenty i świadczenia alimentacyjne  

 7.  Zasiłek dla bezrobotnych  
 8.  Dochody z gospodarstwa rolnego  

 9.  Dochody z działalności gospodarczej  
 10.  Pobieranie stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych
 

 11.  Inne dochody  
 Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:  

 Średni dochód na jedną osobę w rodzinie (gospodarstwie domowym):  

*Wnioskodawcą może być:

a. Rodzic lub opiekun prawny ucznia,

b. Rodzic zastępczy,

c. Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

d. Nauczyciel,

e. Pełnoletni uczeń,

d. Pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, 
rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego 
ucznia.

IV. W ZAŁĄCZENIU PRZEDKŁADAM ODPOWIEDNIE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 
DOCHODY RODZINY;

1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia;

2. zaświadczenie z MOPS-u o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności 
gospodarczej;

4. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez 
ZUS;

5. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wypłacanym zasiłku dla bezrobotnych;

6. zaświadczenie o posiadaniu nieruchomości gruntowej lub budynkowej (liczba ha 
przeliczeniowych);

7. inne załączniki - uzupełniające dane zawarte we wniosku, wymienić jakie:

……………………………………………………………………………………………………

8. odcinek renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego;

9. w uzasadnionych przypadkach do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości 
dochodów-oświadczenie o wysokości dochodów.

V. INNE DOKUMENTY UMOŻLIWIAJĄCE UBIEGANIE SIĘ O DOFINANSOWANIE;

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
………………………………………………………………………
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2. uzasadnienie w przypadku ubiegania się o dofinansowanie dla ucznia, pochodzącego 
z rodziny, w której dochód przekracza kryterium dochodowe, w przypadkach określonych 
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
…………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE
1. Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej, art. 233 Kodeks Karnego za fałszywe 
zeznania lub zatajenie prawdy oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem 
faktycznym.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, 
wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. )

………….…………..………………........……………………………………………………

(Miejscowość, data, podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia, rodzica zastępczego, 
osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, pełnoletniego ucznia)

POUCZENIE
Pouczenie stanowi integralną część wniosku.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub 
podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku 
szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II i III lub VI szkoły podstawowej oraz w klasie III 
szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub 
technikum oraz na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 
podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym 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 wcześniej wymieniona, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 
do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa 
w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

1. Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

- dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej    – do kwoty 225 zł;
- dla uczniów niepełnosprawnych klas II i III szkoły podstawowej  (słabowidzących,  
niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem 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 wcześniej), którzy nie korzystają 
z podręczników do kształcenia specjalnego - do kwoty 225 zł;
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- dla uczniów klas II - VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, z upośledzeniem 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie korzystają z podręczników do 
kształcenia specjalnego, lub uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej - do 
kwoty 225 zł;
- dla uczniów niepełnosprawnych klas II i III szkoły podstawowej (niesłyszących, 
z upośledzeniem w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej), 
którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego - do kwoty 770 zł.

W przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do 
kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia 
specjalnego, lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania zakupu 
podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 
specjalnego lub materiałów edukacyjnych, nie może być wyższa  niż 192,50 zł.
- dla uczniów niepełnosprawnych klas II - VI szkoły podstawowej lub gimnazjum ( 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym), 
którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego - do kwoty 770 zł..

W przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do 
kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia 
specjalnego, lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania zakupu 
podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 
specjalnego lub materiałów edukacyjnych, nie może być wyższa  niż 192,50 zł.
- dla uczniów klas VI szkoły podstawowej    – do kwoty 325 zł;
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV- VI szkoły podstawowej (słabowidzących,   
niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem 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 wcześniej) słabowidzących, którzy 
nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego  - do kwoty 325 zł;
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV- VI szkoły podstawowej ( niesłyszących, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniom z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wcześniej wymieniona), posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie  oświaty, którzy  korzystają z podręczników do 
kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania – do kwoty 770 zł.

W przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do 
kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia 
specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania zakupu 
podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 
specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 308,00 zł;
- dla uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie w gimnazjum 
(słabowidzących,   niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem 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 wcześniej), którzy nie korzystają 
z podręczników do kształcenia specjalnego  - do kwoty 350 zł;
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- dla uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie w gimnazjum 
(niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona 
wcześniej), którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego  - do 
kwoty 607 zł.

W przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do 
kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia 
specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania zakupu 
podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 
specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 303,50 zł;
- dla uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390,00 zł;
- dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (słabowidzących, niesłyszących, 
słabosłyszących, z upośledzeniem 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 wcześniej) – do kwoty 390,00 zł;
- dla uczniów klas III liceum ogólnokształcącego i klas III  technikum – do kwoty 
445 zł;
- dla uczniów niepełnosprawnych liceum ogólnokształcącego i technikum 
(słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z upośledzeniem 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 wcześniej) – do kwoty 445 zł;
- dla uczniów klas I szkoły podstawowej, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, w przypadku gdy nie korzystają z podręczników do 
edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 
zapewnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – do 
kwoty 175,00 zł.

2. Pomoc na dofinansowanie podręczników, pomocy edukacyjnych jest udzielana na 
wniosek rodziców ucznia (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, osób prowadzących 
rodzinny dom dziecka), albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, 
pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (opiekunów prawnych, 
rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), albo pełnoletniego 
ucznia.

3. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku 
szkolnym 2014/2015.

4. Wniosek składa się w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

5. Dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy uczniów, pochodzących z rodzin, w których 
dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2013 r. poz.1456 z późn. zm.) tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie (w przypadku 
rodzin  wychowujących niepełnosprawne dziecko 623 zł netto ).

Id: B537CCE6-3CFF-4E09-9D9C-DF423FFEC9F2. Przyjęty Strona 5



6. Dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy także uczniów, pochodzących z rodzin, 
w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, ale 
spełniających warunki określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , tj. 
pochodzących z rodzin, w których występują sytuacje tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, 
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, 
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa 
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,   trudności w integracji 
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub 
ekologiczna.

7. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (opiekunom prawnym, rodzicom zastępczym, 
osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka), albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu 
podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub 
podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym- koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu 
dowodu zakupu, do wysokości wartości należnej pomocy, o której mowa w ust. 1.

8. Dofinansowanie zakupu podręczników, do wysokości wartości pomocy, nastąpi na 
podstawie dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest 
faktura VAT wystawiona imiennie na pełnoletniego ucznia, rodzica, (prawnego opiekuna, 
rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka), rachunek lub paragon lub 
oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

9. Środki na dofinansowanie przyznanej formy pomocy zostaną wypłacone szkołom po 
otrzymaniu przez Gminę Miasto Kołobrzeg dotacji celowej z budżetu państwa.

10. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników lub 
materiałów edukacyjnych do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu 
wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka 
szkolna”.

7. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w 
przypadku uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również zakupu materiałów 
edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu tych podręczników i materiałów 
edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, 
osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości 
wartości pomocy, określonej dla odpowiedniej grupy beneficjentów końcowych programu, po 
przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu, które 
winno zawierać imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie 
uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, 
datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie wystawia 
podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono 
podręczniki i materiały edukacyjne.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dyrektorowi szkoły 
wymaganych dokumentów .

Termin składania wniosku: do 5 września 2014 r.
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Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 67 /14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg

z dnia 12.08.2014 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym
programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

1. Cel wprowadzenia

Umożliwienie osobom uprawnionym ubieganie się o dofinansowanie kosztów zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem
pomocy uczniom w 2014 r. – „ Wyprawka szkolna ”, rozpoczynających naukę w roku
szkolnym 2014/2015 w klasach II i III i w klasie VI szkoły podstawowej oraz w III klasie
szkoły ponadgimnazjalnej oraz zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym
specjalnego dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego , o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, z wyjątkiem
uczniów klas I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2. Zakres regulacji

Realizacja zapisu wynikającego z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Poz. 1024 ), który określa, że
wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników składa się w terminie ustalonym
odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby
szkoły.

3. Konsultacje społeczne

Do wydania niniejszego zarządzenia nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji
społecznych.

4. Skutki

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych zostanie zrealizowane
z dotacji celowej z budżetu państwa.
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