Informacja w sprawie Rz4dowego Programu pomocy uczniom w 2017 r,
,rWyprawka szkolna"
Zgodnie z Rz4dowym programem pomocy uczniom,,Wyprawka szkolna"

w

2017 r.

pomoc4 w formie dofinansowania zakupu podrgcznik6w do ksztalcenia og6lnego, w tym podrgcznik6w
do ksztalcenia specjalnego lub podrgcznik6w do ksztalcenia w zawodach, dopuszczonych do u@ku
szkolnego przez ministra wlafciwego do spraw o5wiaty i wychowania, obejmie sig uczni6w:

1) slabowidz4cych,
2) nieslysz4cych,
3) slaboslysz4cych,
4) z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 w stopniu lekkim,
5) z niepelnosprawnosci4 intelektualn4 w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepelnosprawnoSci4 ruchow4, w tym z afafy,
7) z autyzmem, w tym z zespolem Aspergera,
8) z niepelnosprawno6ciami sprzghonymi, w przypadku gdy jedn4 z niepelnosprawnoSci jest
niepelnosprawno66 wymieniona w pkt 1-7

posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, o kt6rym mowa
w art. 127 ust. l0 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe (Dz. U. 22077 r. poz. 59 i 49)

oraz orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, o kt6rym mowa
w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzaj4ce ustawg Prawo
oSwiatowe (Dz. U. 22017 r. poz.60 i949),uczgszczaj4cych w roku szkolnym20lT/2018 do szk6l
dla dzieci i mlodzieLry do: klasy tI i III dotychczasowej zasadniczej szkoty zawodowej

w bran2owych szkolach I stopnia, klasy I branZowej szkoty I stopnia, liceum
fVVI og6lnolsztalc4cej szkoty muzycznej II stopnia, klas IV-VI og6lnoksztatc4cej szkoly sztuk
pigknych' klas VII-IX og6lnoksztalc4cej szkoly baletowej lub liceum plasfycznego.
prowadzonych

og6lnoksztalc4cego, technikum lub szkoty specjalnej przysposabiaj4cej do pracy lub do klas

W prrypadku uczni6w z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz uczni6w z niepelnosprawno5ciami sprzghonymi, gdy jedn4 z niepelnosprawno5ci jest
niepelnosprawnoS6 intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczgszczaj4cych w roku
szkolnym 201712018 do szk6l dla dzieci i mhodzieLry do: klas II-III szkoty podstawowej (eZeli nie
korzystaj4 z podrgcznika do zajg6 z zakresu edukacji zapewnionego przez Ministra Edukacji
Narodowej), zasadniczej szkoly zawodowej, klas dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej
organizowanych w bran2owej szkole pierwszego stopnia, branZowej szkoty pierwszego stopnia, liceum
og6lnoksztalc4cego, technikum lub szkoty specjalnej przysposabiaj4cej do pracy dofinansowanie
obej muj e r6wnie2 zaklp material6w edukacyj nych
.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podrgcznik6w prrysluguje:

do

Dla ucznia:

kwoty

225 zl
a) z niepelnosprawnoSci4 intelektu4ln4 w stopniu umiarkowanym lub znaeznym,

b) z

niepelnosprawno6ciami sprzgZonymi, w przypadku gdy jedn4 z
niepelnosprawnosci jest niepelnosprawnosd intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
- uczgszczaj4cego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej
prowadzonych w bran2owych szkolach I stopnia, klasy I branzowej szkoly I

stopnia, liceum og6lnoksztalc4cego, technikum albo szkoly

przysposabiaj 4cej do pracy.

specjalnej

do

Dla ucznia:

kwoty

390 z\

a) slabowidz4cego,
b) niestysz4cego,
c) slaboslysz4cego,
d) z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 w stopniu lekkim,
e) z niepelnosprawno6ci4 ruchow4, w tym z afazj4,
0 zaulyzmem, w tym z zespolem Aspergera,
g) z niepelnosprawnoSciami sprzgzonymi, w przypadku gdy jedn4 z
-

niepelnosprawnoSci jest niepelnosprawnoSd wymieniona w lit. a-f
uczgszczaj4cego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej

prowadzonych w branZowych szkolach

I

stopnia albo klasy

I bran2owej

szkoty

I

stopnia.

do

Dla ucznia:

kwoty

445 zl

a) slabowidzqcego,
b) niestysz4cego,
c) slaboslyszqcego,
d) z niepelnosprawnoSci4
e) z niepelnosprawnoSci4

f)

intelektualn4 w stopniu lekkim,
ruchow4, w tym z afazj4,
z autyzmem, w tym z zespolem Aspergera,

g) z niepelnosprawnoSciami sprzghonym|wprzlpadku,

gdy

jednq

z

niepelnosprawno5ci jest niepelnosprawnoS6 wymieniona w lit. a-f

- tczgszczaj4cego

do liceum og6lnoksztalc4cego, technikum, klas IV-VI

og6lnoksztalc4cej szkoty mtrycznej II stopnia, klas IV-VI og6lnoksztalc4cej
szkoly sztuk pigknych, klas VII-X og6lnoksztalc4cej szkoly baletowej albo
liceum plastycznego.

dla ucznia z niepelnosprawno6ci4 intelektualn4 w stopniu umiarkowanym lub

do

w przypadku gdy
znacznym oraz dlaucznia
jedn1 z niepelnosprawnoSci jest niepelnosprawno6d intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, uczEszczaj4cego do klasy II i m szkoly
podstawowej - w prrypadku gdy nie korzysta z podrgcznika do zajgd z zakresu

175 zl

z niepelnosprawnoSciami sprzg2onymi,

edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i

kwoty

spolecznej,

zapewnionego przez ministra wlaSciwego do spraw o6wiaty i wychowania, o
kt6rym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy
wprowadzaiace ustawe - Prawo o6wiatowe.

Zgodnie z programem wnioski o prryznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podrgcznik6w
material6w edukacyjnych, sklada sig do dyrektora szkoly, do kt6rej bgdzie uczgszczalo dziecko,
terminie ustalonym przezW6jta. Burmistrza,Prerydenta Miasta, wlaSciwego ze wzglgdu na siedzi
szkoly.

