
    OGŁOSZENIE 

      Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w szkołach na terenie gminy w terminie     

do dnia    12 września 2014r. w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” 

można składać wnioski dotyczące dofinansowania zakupu podręczników i materiałów 

edukacyjnych  dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę        

w klasach II , III i VI szkoły podstawowej. Pomoc w formie dofinansowania zakupu 

podręczników może być przyznana ze względu na poniżej wymienione kryteria:                  

                                                                                                                                                       

            1)  uczniom pochodzącym z rodzin,  spełniających kryterium dochodowe,  

o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy  z dnia 28 listopada 2003r.r. o świadczeniach 

rodzinnych  (Dz. U.  z 2013r., poz. 1456 z późn. zm.) tj. 539,00zł  netto na jedną osobę 

w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,                                

            2)  uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego   

w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy 

społecznej, w przypadkach określonych  w art. 7 tej ustawy  (Dz. U. z 2013r. poz. 182  

z późn. zm.) tj.  ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy  w rodzinie, 

bezradności   w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza  w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego 

i sytuacji kryzysowej na podstawie decyzji dyrektora szkoły,  do której uczeń 

uczęszcza. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może 

przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uprawnionych do pomocy finansowej tj. 

uczniów w klasach II, III i VI szkoły podstawowej.                

             3) pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje się też 

uczniów słabo- widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających 

orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572    

z późn. zm.) uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych –      

z wyjątkiem klasy I.                                                              

 4) W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi 

jeżeli 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 z dnia 7 września 1991r.          

o systemie oświaty. Dofinansowanie do materiałów edukacyjnych nie przysługuje 

w/w uczniom uczęszczającym w roku szkolnym  2014/2015 do klasy I szkoły 

podstawowej w przypadku gdy uczniowie ci korzystają  z podręcznika  zapewnionego 

przez ministra d/s oświaty i wychowania, o którym mowa  w art. 22ad ust.1 ustawy     



z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej , społecznej.  

 

 

 

 

 


