wóit GmiDy

Sędziejowice uprzejmie informuje, że rvnioski o dofinansorYanic
podręcznikórr naleł skladać u dyrektora szkoĘ, do której uczeń będzie uczęsżczal \r,
roku szkolnvm 201{/20l5 do 29 sicrpnia 2014 r.
W roku szkolnlm 20l4,i2015 z ..Wvprarł,ki szkolnei" zostali lłf,łączeni pierwszoklasiści szkól
podsta§,o\łlch. klórzv l lvrzcśnia otrzvmaia rządo\.!T Dodlęcznik.
I. Dofinansorvanie zakupu

uczniom;
*

podrQcznikó$,§ Gminic Sędziejowice będzie udzielane

rozpoczynającym rł,roku szkolnym 2014/2015 naukę lł,klasach II_1II i VI szkoły
\\, których mlesięczny dochód na osobę w rodzinie nie

podsta\ł,owej. pochodząc},m z rodzin.
przeklacza 539 zł netto.
*

rozpoczynając,vm rł, roku szkolnym 20 ] 4/2015 naukę \ł, klasie III szkoł,Y
ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoł1, zarł,odorł,cj, liceum ogólnoksztalcącego lub
technikum, pochodzącym z rodzin, w który,ch miesięczny dochód na osobę u rodzinie nie
przekracza 539 zł netto,
* uczniom *ymienion],m w pkt 1 i 2 niespełniająclm
z rodzin. \\,których wys!ępuje:

k}leńum dochodowego, pochodzącyin

siercctwol
- bezdorrmośćl
_ bezrobocje:
_

- niepełnospra\\,l,]ośćl
- długotrł,ałalub cięzka choroba:
- przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony

oliar handlu ludźmi;
ochlony macierz}rństwa ]ub \\,ielodZietności;
- bezradnośćrł sprarvach opiekuńczo-1ł,r,chowawczych i pro\}adzenia gospodarst$,a
domorłcgo. zwłaszcza u, rodzinach niepe}nych lub wiclodzietnl,ch;
- trlLdności w intcgracji cudzoziemcórv, klórz}, uz},skali \ł,Rzecz!,pospolitej Polskicj stafus
uchodżc_v 1ub ochronę uzupełniającą;
- trudnośćw pżystosowaniu do życja po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoho]izm ]ub narkomania:
- zdażenie ioso§,ę i s)-tuacja klyzysowa;
- potrzeba

* bez rł,zględu na dochód ucznjom:
- słabo\ł,idzacym:
- niesł},sZącynl;

, słaboslyszącym;
- Z upoŚledzeniem um,vslo§yn w stopniu lękkiml
- z upośIedzcniem um},sło§)m \ł,stopniu umiarkolranvm 1ub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchorłą, rv tl,m z afazjąl
_ z autvzmenl. \\ t]-rn z Zespołem Aspergela;

- Z niepełnospra\ł,nościamisprzęźon}n,i w prz),-padku. gdyjedną Z niepełnospra\łnościjest
jepelnosprawnośó \\Ym jeniona wyżej :
n
- posiadającYm orzeczenia o potrzcbie kształcenia spęcjalnego uczęszczając,vm \v rokll

szkolnym 2014/20l5 do szkół podsta$,o\łJch (Z $)jątkiem kl, I), ginrnazjórł,. szkó1

ponadgimnazj alnych: zasadniczych szkół zawodolł,vch, 1iceórł, ogó]nokształcących.

techników,

W przl,padku uczniół'z upośledzeniem un]-sło\rym w stopniu uniarkorł,anym lub znacznlm
oraz uczniów z niepełnosp€\łnościami sprzężonymi. u,przypadku gdyjedną z
niepełno sprarvnośc i j est upośledzenie umYsłowe w stopniu umiarkowan,vm ]ub znacznym
(dotyczy to lówniez uczliów klas) I szkoły podstawowej, którz,v nie korzystają z rządołego
podlęcznika). dofinansorł,anie obcjmuje rór.vnież zakup mateliałó§, edukaclj nych ( są to rł,
szczegÓ]noŚci: ksiąźki pomocnicze, kań,v pracv. Ćwiczenia relvalidacyjne oraz opracorłenia
u.!koź\,st\,nvane rv edukacji przedszkolnej, które są wlkorzystl,rł,ane prżez nauczycjeli §
procesie ksZlałcenia tych ucZnió§,)_
II. WYSOKOŚĆ dofinansorlania zakupu podręczników, ł w prz_r-padku ucżniórv z
upośledzcniem umyslo\łT,m w §topniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z
niepelnosprawnościami §przężonymi, ł, pzypadku gdy jedną z niep€łnosprałvności jest
upośledzenie umyslowc w §topniu umiarkorvanym lub znacznym - takżc zakupu
małeriałórv edukacyjnych, będzie wynosić:

d]a uczniórł, ż upoślcdzeniem umysło\lTm \ł, stopniu
t,miark.,§dF)n lL,b ./naczn\m ol1/

uczniórł

do krł,ot5, 175

zł

/
niepełnosprarvnościalnisprzężonymi. rv przypadku gdy. jedną z
nicpcłnosprawnościjest rLpośledzenic umvsło\Ą,e 1r stopniu
umizLrkowanym lub znacznvm klas I szkoĘ, pod§tawowej nie
korzystających 7 podlęcznika óo zajęć z zakrcsu edukacji:
polonist},cznej. matcmatycżnej. przyrodniczej i społccznej.
zapewnionego przez ministra \\4aŚci\łego do sprarv oŚwiatv i
wlcholł,ania,
1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawo\r,ei,
do k\ł,ot) 225 Zł
2) dla uczniórv:
a) niepełnosprawnych: ldasy Il lub III szkoĘ podsta\ło}vej.
b) z upośledzenicm umysło\ł,vm\\,stopniu umialkou,anym iub
znaczn},m QrM uczniÓ\\ Z niępelnosplawnoŚciami
sprzężon,vmi. rr przypadku gdy .jedną z niepełnospnwności
jest upośledzcnie umysłowe \ł,stopniu umiarkou,anym lub
znaczn}m klas Iv-vl szkoĘ podstawowej lub gimnazjum,
- nickorzy§taiących z podręczników do k§ztałcenia
§pecjaln€go dopuszczonych do uźytku §zkolnego przez
ministra właściwegodo spra$, ośłviatyi rvvchorvania1
c) dla uczniów z upośledzeniem umvsło\lTn,i w stopniu
Luniarko\ł,anym lub znacznym oriLz uczniów z
niepełnosprawnościamispźężonymj,l, przypadku gdy jedną
Z niepełnosprau.ności jest upośledzenie umysłowe \\, stopniu
umiarkor.van_vm lub znacznlm szkól ponadgimnazialnych.
dla uczniów:
do k\ł,otv 770 Zł
1 ) niepełnospralłnl,ch (z rł_vjątkien uczniów słabowidzacych.
slabosb,szący. Z nicpelnosprawnoŚcią ruchową^ rv tynr z

al'azją, z autyzmem, w tym z uespołem Aspelgera): kla§y II
lub IIl §zkoł,v podsta}vowej;
2) Z upośledzeniem um),sło\\,}m lł, stopniu umiarkolvanym 1ub
znaczn:-ln ora7 uczniÓ\! z niepełnosprawnoŚciami
sprzęzonymi, rv przypadku gd], jedna z niepełnosprarvności
jest upoś]edżenieum},sło\re \ł stopniu umiarkowanym lub
Znacznym kla§ Iv-vI śzkołypodstałr,owcj lub gimna7jum

_

korzy§tających

z podręczników do

ksztalccnia
specjaln€go dopuszczonych do uźTtku §zko|nego prz€z
ministra \r,łaściw€go do spralr,oświnłi \},ychowania; }v

przypadku korzy§tanił z częścipodr§czników

do

kształcenia ogó|nego (niebędącvch podręcznikanri do
kształcenia sp€cjalnego) dopuszczonych do ułtku
§zkolnego przez ministra rvlaści$,ego do spraw oŚ$,ia§ i
wvchowania lub materiałółv edukacyjnl,ch, koszi
podręcznikólv do k§ztalcenia ogólnego dopuszczon},ch do
ułtku §zkolnego prż€z ministra łvlaŚciwego do spraw
oślYiałi wychowania nie może być \r,yższy niż 259l. kłr,ot\
710 zł
1) dla uczniów klasy Vl §zkoh podstawotej;
2) dla uczniów niepełnosprawnych (z \[,jątkiem uczniów z

do krł,otv 325 z1

upoś]edzeniem um_vsłorłym\\, stopniu umiarko\ł,anym lLLb
znacznym olaz uczniórł, z niepełnosprarvnościami
sprzężon,vmj, w przl,padku gdy jedną z niepełnosprawności
jest upośledzcnie umysłorł,er.v stopniu umiarkorł'anym lub
Znacznym) klas Iv-vI szkoły pod§tawowej
niekorzystających z podręcznikórv dc] kształcenia specjalnego
dopuszczonvch do Llzytku szkolnego przez ministra do spraw
oświaty i $"lcho\ł'anla
dla uczniów niepcłnosprarvnych (z wljątkiem uczniórł, do krvoty 770 zł
słabowidzącl,ch. słabosłyszących, z niepełnospralvnością
ruchorvą, rv t_Ym ż alĘą z autyzmem, \1 tvm zespolem
Aspergera. oraz uczniólv z upośledzenięm umyslo\Tn w stopniu
umiarkowanlm ]ub znac7,n_Wn oraz uczniów z
niepełnosprarłnościamisprzężonymi, w przypadku gdy jedną z
niepełnospra\ł,nościjest upośledzenie umyslo\.ve w stopniu
umiarkowanym 1ub znacznvm) klas IV-VI §zkoły podstawowei
korżystających z podręczników do kształcenia specjalnego
dopuszczony,ch do uzltku szkolnego plzez ministra właścirł,ego
do sprarv oświatyi rłychowania; rł, przypadku korżystania z
częścipodręczników do kształcenia ogólnego (niebędących
podręcznikami do ksżalcenia specjalnego) dopuszcżonych do
uzytku szko]nego przez n,]injstm właścirł,egodo sprarv ośrł,iatyi
\ł}cho\ł,ania,koszt podręczników do kształcenia ogólnego
dopuszczonl,ch do uż}4ku szko]nego przeż ministra właścirvego
do spraR, oślviaty i wychorł,ania nie moze być wr,ższ,y niż 4aoń
ku,otv 770 7ł.
dla uczniórł, niepełnosprawnvch (z Ę,jątkiem uczniów z do ku,oty 350 zł
upośledzeniem umyslorłl,m w stopniu umialkowanym lub
znaoznym oraZ uczniów z niepchlosDrawnościami sDrzeżonvmi.

\\ pźypadku gdy jedną Z niepełnosprawnościjest upośledzenie
umysłowe W slopniu trlnialko§,anym lub Znacznynr)
gimnazjum, niekorzystając,vch z podręcznikó$ do kształcenia
spcojalnego dopuszczon,vch do uż},tku szkolnego przez ministm
\Ąlajci\lepo do sDrd\ oś\ĄiJt! i \Ą-!cho\Ąania

niepełnosprarrnych (z rvl,jątkicm uczniórv do kwoty 607 zł
słabo\\,idząc,Ych, słabosłysżąc,vch.z niepełnosprarvnością
ruchową, \ł, tym z afazją, z aut,vzmem. §, t_Ym z Zespołem
Aspergera oraz ucznió\Ą z upośledzenjem umysło$}m w stopniu
umialko\ranym lub znacznym oraz ]jcznióu, z
niepcłnospra\łnościamisprzężonymi, u, przypadku gd,v jedną z
nicpe}nosprarłnościjest upośiedzenie lLmysło\łe w slopniu
umiarkowinym lub znacznym); gimnazjum, korzystających z
podręczników do ksźałceniaspccjalnego dopuszczonych do
uż}lku szkolncgo pżez ministra \\łaścjlł,egodo sprarł, ośrviaty i

d]a uczniów

wycho\ł,ania: w prz.vpadku korzystania z częścipodręczników do
kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikani do kształcęnia
specjalnego) dopuszczonych do uźytku szko]nego pżez ministra
\łaści\ęgodo spia$, oś\\,iatyi §Tchowania, koszt podręcznikórv
do kształcenia ogólnego dopuszczon,vch do użylku szkolnego
przez ministra \ł,łaŚciu,ego do spra{ oŚwiaty i lłycholvania nie
może byc WvżsZY niź 509/0 kwot_v 607 zł
do kvot}- 390 zł
1) dla uczniów klas,v III zasadniczej szkoł1, zawodo$,ej;
zarł,odorvej
zasadniczej
szkoły
2) dla uczniów niepełnosprarvn,vch
(z wyjątkiem uczniów Z upośledzeniem um],słou,ym lł,stopniu
ulniarkolranlm lub /nal/n\m clldl uc/nió\ /
niepełnospralvnoścjamisprzęzonl,mi. rv przJ,padku gdy jedną
Z niepełnosprarvności .jest upośledzenie umysłowe u, stopniu
umiarko\ł,anym ]ub znacznrm ),
1) dla ucznióW klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum do ku,otv 445 zł

ogólnok§ztałcącego i technikum,
2) dla uczniów niepełncrsprawnych (z \1yjątkiem uczniólv z
upośledzeniem umysło\łTm \r, stopniu umiarkowanym ltń
Znacznym oraz uczniórł, z niepełnospra\\noŚci3mi sprzężonvmi,
rv przypadku gdy jedną z niopełnosprawności jest upośledzenie
umysłowe ł, stopniu umiarkowanym lub znacznym), liceum
ogólnokształcac€go lub tcchnikum,

III. Tryb pośtęporvania w splawic udzi€|€nia

pomocy:

a takze
lub
przedstawiciela
ustarvorvego
naucz_vciel, placownik socjalny lub inna osoba, za zgodą
lodzicó\} żastępcz_ych, składają lvniosek o dofinanso\ł,anie zakupu podręcznikórł,w
nieprzekraczalnYm tetminic do dnia 29 sierpnia 2014 roku do dyrektora szkoł.v. do której
uczcń będzie uczęszczał rł,roku szkolnym 201,ł/2015.
Rodzicc uoznia (pra\ł,ni opiekuiowic, rodzice zasiępcz,v), pelnoIctni uczeń,

Do $'niosku nalcżv dołacz\,ć:
- W przypadku ubiegania się o pomoc ze uźględu na niski dochód, zaświadczenie o
\.\,Tsokości dochodó\\, w uzasadnionych przypadkach do u,niosku można dołączyć zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodórł, ośrł.iadczenieo wvsokości dochodów,
- rł,prz.vpadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
rodzimych r.v fotmie zasiłku ródzinnego iub dodatkLl di zasiłku rodzinncgo mozna
przedlożyć, Zamjast Zaś\ł.iadczenia o w),sokości dochodórr,, zaświadczenie o korzl,staniu ze
śr.viadczeń rodzinnych w lbrmie zasiłku rodzinnego ]ub dodatku do zasiłku rodzinncgo,
, w prz_vpadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnospralrłrego do lniosku. zamiast
ZaśWiadczenia o $Tsokościdochodó\. na]ezy dołączyć kopię orzecżenia o potżebie
kształccnia specjainego \łndanego przcz publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
w 1)m poradnię specjalistyczną
- u,przypadku osób ubiegających sie o pomoc nie zc względu na niski dochód, alc ze względu
na okolicżnoścjwymienione rvy-żej. zamiast zaślviadczenia o rł",,sokościdochodów - należr,
dołączvć rrzasadnicnie,

Dyrektol szkoł},. po analiZic u,nioskóW. podejmuje decyzję w spra§,ic przyżnania pomoc} i \Ą
terminie do 17 listopada 201żl r. z{,raca lodzicom uczniórł, (prarvnym opiekunom. lodzicom
zastępcz),m) lub pełnoletnim uczniom koszly indyrvidualnie zakupion1,,ch podręczników do
kształcenia ogólnego, w § m podręcznikólr, do ksziałcenja specjalncgo, lub podręcznikólł, do
kształcenia rv zalvodach, a W pvvpadku §lł,. uczniów niepełnospraq,nych róWnież kosź
zakupu materiałóW edŃacyjnvch po przedłożeniudowodó\ł, zakupów takichjak:
- faktura VAT lub rachunck \\) stawion), inienrrie na ucznia. rodzica. prarł,nego opiekuna lub
rodzica Zastępczego.

lllh
- pfiagon.
lub

- ośrł,iadczenieo zakupie podlęczników lub materiałów edukacinych rł,raz z inl'orrnacją o
rozliczeniu \ł'\datków tylko w ramach Rzadowęgo ploglaur,lu pomocy uczniom w 2014 r,

.,Wlprawka szkolna",

W przlpadku gruporłych zakupó\ł, zu,racany jest koszt żakupu podręczników lub materiałó\ł,
edukacyjn},ch rodzicom (pra\mym oplckunon, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim
osobom po przcdlożeniu potlr,ierdzenia zakupu Wystau,ionego przcz podmiot dokonujący
/akunU na poJ5lauic l;ktLr\ VĄ f i litl) u./nió\^,
Potwierdzenie zakupu zau,iera:
- imię i nazr.visko ucznia,
- klasę. do której uczeń będzic uczęszczał,
- adres szkoły,
- r.rykaz zakupionych podręcznikórv lub materiałów edukac_vjnych,
- k\ł,otę zakupu,
- datę Zakupu,
- czyelny podpis osoby dokonujacej zakupu,

Iv. Informacje dla szkół nicpublicznych i publicznych §zkół ponadgimnazjalnych:
Dla uczniów. któfz,v § roku szkolnl,m 2014/20l5 będą uczeszczali do nieDublicznych sżkół
poLi5ld$o\\\ch igilnnazlorr ora./ dl] rlc/nio\Ą kla.r Ill puhlicznlch rzkoł
ponadgimnazjalnychl żasadniczei szkoł1, zarł odowej . liccum ogólnokształcącego, tcchnikum

obo\Yiązuj ą następującc zasady:
l) rł,nioski o dolinansowanie podręcznikó\\,należ_v składaó do dyrektorów szkół do 29

sieĘnia 20l4 r,,
2) dyrektol szkoły prżekazuje 1istę ucziów upra$,nionvch do otrzymania pomoc,"" do 5
trze"nl.l 20I_ł r, do I rzędt, timin) śgdzieiolłice.
3) \\,ójt intbrmuje dyrcktorów szkół o liczbie ucznlów zakwalilikowanych do prz}znania
pomocy poza kylerium dochodo§ym.
4) decl,zję w spmlł,ie plzyznania pomocy podejmuje dyrektor szkoł),,
5) koszt.Y zakupu podręczników i materiałó\\, edukac),jnych po przcdłoźeniudowodów
zakuplL, będą z$aacane u,kasie Urzędrr Gmin,v Sedziejorvice, ul. Wieluńska 6, 98-160
Sędzicjowjcc lub na rvskazane konto rrł oskodawc,v w terminie do 17 listopada 201'1 L
(Zasady przedkładania dowodórł. zakrrpórv oborviązująjak w szkolach publicznych).
Prze]ris! dotYczącc..Ę
- l]chrva]e Nr ,,.,,/2014 ż dnia ...,.,..,,.,..,2014 r.

Minisrlórv w sprarł,ie Rządowego
plogramupomocyucznjom\ł,20]4r,..Wyprawkaszko]na"(projektZ28maja2014r.),
- rozporządzeniu Rady Vinistrów z dnia ,..,..,, 2014 r, rł, sprawie szczegółorrryoh rł,arunJ<órł,
udzie]ania pomocy linanso§,ej uczniom na żakup podreczników i rnateriałórł, edukacl,jnych
Rad_"-

(proiekt z 28 maia 2014 r.)

Wójt Gminy Sędziejolvice
Jerz1 Kotarski

ńr,

,.(td,*"u,

