WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015
– termin składania wniosków: 9 września 2014 r.
Wójt Gminy Garwolin informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024)
i Uchwałą Nr 125/2012 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego
programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” pomoc na zakup podręczników
udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II,
III i VI szkoły podstawowej, klasach III szkoły ponadgimnazjalnej (ZSZ, LO, Tech.)
oraz dla uczniów niepełnosprawnych: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszących, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, (w przypadku gdy jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół
podstawowych (z wyjątkiem klas I), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych
szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników, techników uzupełniających, szkół
specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z
niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym mają prawo do
dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych. Takiego prawa są pozbawieni uczniowie
klas I szkół podstawowych korzystający z tzw. darmowego podręcznika.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców
zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą
przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w
2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 539 zł netto miesięcznie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji dyrektora szkoły z
dofinansowania mogą skorzystać uczniowie, których dochód przekracza 539 zł.
Za szczególne przypadki uznaje się m. in.: ubóstwo, bezrobocie, sieroctwo,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach
opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizm lub
narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).
Do wniosku należy dołączyć:
1. wnioski składane w ramach kryterium dochodowego:
o zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez
członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
o odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli
dotyczy),

oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone
przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym,
o zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz
płatniczy za 2014 r.,
o zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
o zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego,
o kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym,
o oświadczenie o wysokości dochodów – w przypadku pracy dorywczej,
o zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku
stałego lub okresowego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
2. wniosku składane poza kryterium dochodowym:
o w przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 539 zł
do wniosku należy dołączyć tylko uzasadnienie.
3. wnioski składane dla uczniów niepełnosprawnych:
o w przypadku uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z
niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, do wniosku
należy dołączyć tylko orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
o

Wniosek należy złożyć w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym
2014/2015 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2014 roku (wnioski należy
pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko). Wnioski dostępne są także w Urzędzie Gminy
Garwoli pok. nr 202 (II piętro) lub poniżej w załączniku.

