Zarządzenie Nr 108/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym
programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z §4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457),
zarządzam co następuje:
§1
Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników
i
materiałów
edukacyjnych
w
roku
szkolnym
2017/2018
do dnia 12 września 2017 r.
§2
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
2017/2018.
§3
Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta
Piotr Rosłoniec

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 108/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym
programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457),
określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych. Dofinansowanie obejmuje zakup podręczników do kształcenia
ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia
w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty
i wychowania, dla uczniów: posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art.127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz 59 z późn. zm.) oraz w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).
Pomoc przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców
zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia lub na
wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia
(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo
pełnoletniego ucznia.
Zgodnie z §4 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia Wójt Gminy ustala termin składania
wniosków.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 108/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniowi na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018 w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
……………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………..
(adres zamieszkania)

……………………………………..
(telefon kontaktowy)

Do Dyrektora
…………………………………
(nazwa szkoły)

WNIOSKUJĘ
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia1:
Imię i nazwisko: ...……………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………..
PESEL ucznia: …………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ucznia: …………………………………………………………………..…
Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………………...
Klasa do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2017/2018: …………………………………
- słabowidzącego,
- niesłyszącego,
- słabosłyszącego,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

1

Właściwe podkreślić

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona powyżej
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do wniosku załączam:
Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczna poradnię
psychologiczno – pedagogiczną.

Oświadczenie:
Uprzedzona(y) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) potwierdzam własnoręcznym
podpisem, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów
związanych z Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922).

……………………………..
(miejscowość, data)

………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Wniosek został przyjęty przez …………………………………………………………………
(data i podpis pracownika przyjmującego wniosek)

WYPEŁNIA PODMIOT ROZPZTRUJĄCY WNIOSEK:
Wniosek spełnia/nie spełnia2 wymagania do ubiegania się o dofinansowanie zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018 w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

……………………………………
(miejscowość i data)

2

Właściwe podkreślić

………………………………….
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

