Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie informuje o warunkach udzielania
pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach programu
„Wyprawka szkolna 2015/2016”

Dofinansowaniem do zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 będą objęci:
1. Uczniowie klas III szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie
przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie o świadczeniach
rodzinnych, czyli 574 zł netto na osobę;
2. Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),
z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest
niepełnosprawnością wymienioną wyżej) posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą
uczęszczać do w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych.
3. Uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 574 zł
na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w ustawie o pomocy społecznej (np. z powodu ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.
Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu będzie wynosić

225 zł

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT lub rachunek
wystawiony imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego) do wysokości wartości pomocy.
Dofinansowanie przyznawane będzie na podstawie złożonego wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie
uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym
składany jest wniosek lub zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych z Urzędu Miasta i Gminy
(decyzja w sprawie wysokości podatku rolnego).
W przypadku korzystania rodziny ze świadczeń rodzinnych należy dostarczyć decyzję w sprawie zasiłku
rodzinnego, decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub okresowego z opieki społecznej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - DO 15 WRZEŚNIA 2015 R.
W N I O S E K o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników jest dostępny w sekretariacie
szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

