Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.
,,Wyprawka szkolna”
Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka
szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
e) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej.
f) słabosłyszący
g) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
h) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,o którym mowa w art. 127ust.
10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
rozpoczynającym w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018 naukę w :
1.Technikum
2. Klasie II i III zasadniczej szkole zawodowej
3. Klasie I branżowej szkoły I stopnia
Wartość pomocy na dofinansowanie podręczników nie może przekroczyć kwoty:
– 390 zł dla uczniów klasy I szkoły branżowej I stopnia oraz II i III zasadniczej
szkoły zawodowej
– 445 zł dla uczniów technikum
Zasady udzielania pomocy:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek
rodziców ucznia, (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela,
pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców
zastępczych.
Wnioski należy składać od dnia 4 września 2017 u pedagoga szkolnego.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
Zwrot kosztów zakupu podręczników Wyprawka szkolna jest formą pomocy na
zakup podręczników do nauki. Rodzice ucznia otrzymają zwrot kosztu zakupy
podręczników maksymalnie do ustalonej kwoty.
Dowodem zakupu podręczników może być: faktura VAT wystawiona imiennie na
ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon, dokument z
informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
2017 r. „Wyprawka szkolna”,
W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po
okazaniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której
uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek
pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis

podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na
podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
Termin składania wniosków do dnia 12 września 2017r.

Załącznik /Wniosek dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/

Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika
w Ostrołęce
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW
Z PROGRAMU ,, WYPRAWKA SZKOLNA”
w roku szkolnym 2017/2018
I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko ...............................................................................................
2. Adres zamieszkania .........................................................................................
3. Telefon kontaktowy .........................................................................................
II. Dane osobowe ucznia
1. Imię i nazwisko ucznia .....................................................................................
2. Nazwa szkoły, klasa .........................................................................................
3. Adres zamieszkania ..........................................................................................
4.PESEL ...............................................................................................................
III.

Do wniosku załączam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane

przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną
IV. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu
pomocy materialnejdotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.
V Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych, zgodnie z art. 233 §
1kodeksu karnego (DZ. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z póź. zm) oświadczam, że przedstawione
dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym.
................................
Miejscowość,

.....................................................................
data i podpis wnioskodawcy

Adnotacje szkoły:
Sprawdzono pod względem formalnym/merytorycznym:
..............................................
/data/

..............................................................................
/podpis/

Przyznana kwota...........................PLN,.słownie ..........................................................................................

