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w6JT GMINY 
26-713 KAZAN6W 

woj . mazowieclcie INFORMACJA DLA RODZICOW 

dotycz~ca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podr-rcznik6w 
-"Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2015/2016. 

W6jt Gminy Kazan6w, zgodnie z § 4 ust. 3 RozporzCj,dzenia Rady Ministr6w z dnia 23 
czerwca 2015 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w udzielania pomocy finansowej uczniom 
na zakup podrycznik6w i material6w edukacyjnych informuje, ze termin skladania 
wnioskow 0 przyznanie dofinansowania na zakup podr~cznikow zostal ustalony 

do dnia 10 SIERPNIA 2015 r. 

1. 	 Zgodnie z w/w RozporzCj,dzeniem, programem bydCj, objyci uczniowie rozpoczynajCj,cy 
edukacjy szkolnCj, w roku szkolnym 2015/2016 w: 

a) 	 klasach III szkoly podstawowej, 

2. 	 W 2015 r. programem bydCj, objyci takZe uczniowie: 
a) slabowidzCj,cy, 
b) nieslysZ'),cy, 
c) slabo slyszCj,cy, 
d) z niepelnosprawnosciCj, intelektualnCj, w stopniu lekkim, 
e) z niepelnosprawnosciCj, intelektualnCj, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
f) z niepelnosprawnosciCj, ruchowCj" w tym z afazjCj" 
g) z autyzmem, w tym z zespolem Aspergera, 
h) z niepelnosprawnosciami sprzyzonymi, w przypadku gdy jednCj, 

z niepelnosprawnosci jest niepelnosprawnosc wymieniona w punktach a-g, 
posiadajCj,cym orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego, 0 kt6rym mowa 
wart. 71 bust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty, 
uczyszczajCj,cym w roku szkolnym 2015/2016 do nastypujCj,cych szk61 dla dzieci 
i mlodziezy: szk61 podstawowych (z wyjCj,tkiem klas I, II, i IV), gimnazj6w 
(z wyjCj,tkiem klas I). 

W przypadku uczni6w, kt6rzy bydCj, ubiegac siy 0 pomoc na podstawie kryterium 
dochodowego w 2015 r. utrzymano w programie jednolite kryterium dochodowe, z ustawy 0 

swiadczeniach rodzinnych. Oznacza to, ze w br. kwota uprawniajCj,ca do otrzymania pomocy 
wynosic bydzie 574 zl na osob~ w rodzinie. 

3. Dofinansowanie zakupu podrycznik6w w roku 2015 bydzie wynosic: 

Grupa uczniow uprawniona do otrzymania danej kwoty Kwota 

Dla uczni6w z niepelnosprawnosciCj, intelektualnCj, w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczni6w z niepelnosprawnosciami sprzyzonymi, w 
przypadku gdy jednCj, z niepelnosprawnosci jest uposledzenie umyslowe w

do 
stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczyszczajCj,cych do klasy I i II szkoly 

kwoty 
podstawowej, kt6rzy nie korzystajCj, z podrycznika do zajyc z zakresu edukacji 

175 zl 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i spolecznej, zapewnionego 
przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania (bezpl.) 



't 

do 
kwoty 
225 zl 

1. Dla uczniow klas III szkoly podstawowej; 
oraz 
2. Ola uczni6w: 
a) slabo widz~cych, nieslysz~cych, slaboslysz~cych, z niepelnosprawnosci~ w 
stopniu lekkim, z niepelnosprawnosci~ ruchow~, w tym z afazj~ z autyzmem, 
w tym z zespolem Aspargera oraz uczni6w z niepelnosprawnosciami 
sprzyzonymi, w przypadku gdy jedn~ z niepelnosprawnosci jest 
niepelnosprawnosc wymieniona wyzej, UCzyszczaj~cych do klas III szkoly 
podstawowej 
b) z niepelnosprawnosci~ intelektualn~ w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczni6w z niepelnosprawnosciami sprzyzonymi, w przypadku 
gdy jedn~ z niepelnosprawnosci jest niepelnosprawnosc intelektualna w 
stopniu umiarkowany lub znacznym klas III, V, i VI szkol podstawowych 
lub klas II i III gimnazjow, nie korzystaj~cych z podrycznik6w do 
ksztalcenia specjalnego; 

do 
kwoty 
325 zl 

Dla uczni6w slabowidz~cych, nieslysz~cych, slaboslysz~cych, z 
niepelnosprawnosci~ intelektualn~ w stopniu lekkim, z niepelnosprawnosci~ 
ruchow~, w tym z afazj~ z autyzmem, w tym z zespolem Aspargera, z 
niepelnosprawnosciami sprzyzonymi, w przypadku gdy jedn~ z 
niepelnosprawnosci jest niepelnosprawnosc wymieniona wyzej, 
UCzyszczaj~cych do klas V i VI szkol podstawowych, nie korzystaj~cych z 
podrycznik6w do ksztalcenia specjalnego; 

do 
kwoty 
350 zl 

Ola uczni6w slabowidz~cych, nieslysz~cych, slaboslysz~cych, z 
niepelnosprawnosci~ intelektualn~ w stopniu lekkim, z niepelnosprawnosci~ 
ruchow~, w tym z afazj~, z autyzmem, w tym z zespolem Aspargera, z 
niepelnosprawnosciami sprzyzonymi, w przypadku gdy jedn~ z 
niepelnosprawnosci jest niepelnosprawnosc wymieniona wyzej, 
UCzyszczaj~cych do klas II i III gimnazjow, nie korzystaj~cych z 
podrycznik6w do ksztalcenia specjalnego; 

Wniosek sklada si~ w referacie oswiaty Urz~du Gminy w Kazanowie (pok. IS) 
w terminie ustalonym przez Wojta Gminy Kazanow - tj. do 10 sierpnia 2015 r. 

00 wniosku nalezy dol~czyc zaswiadczenie/a 0 wysokosci dochod6w. 
W uzasadnionych przypadkach do wniosku mozna dol~czyc - zamiast zaSwiadczen 0 

dochodach - oswiadczenie 0 wysokosci dochod6w. 

W przypadku ubiegania siy 0 pomoc dla ucznia, kt6rego rodzina korzysta ze swiadczen 
pieniyznych z pomocy spolecznej w formie zasilku rodzinnego lub dodatku do zasilku 
rodzinnego, mozna przedlozyc - zamiast zaswiadczenia 0 wysokosci dochod6w =
zaswiadczenie 0 korzystaniu ze swiadczen rodzinnych w formie zasilku rodzinne~o lub 
dodatku do zasilku rodzinnego. 

W przypadku ubiegania siy 0 pomoc dla ucznia niepelnosprawnego zamiast informacj i i 
zaswiadczen 0 dochodach, do wniosku nalezy dol~czyc kopi~ orzeczenia 0 potrzebie 
ksztalcenia specjalne~o wydane~o przez publiczn'l poradni~ psycholo~iczno

pedagogiczn'l. 



W przypadku ubiegania siy 0 pomoc dla ucznia pochodzqcego z rodziny niespelniajqcej 
kryterium dochodowego, do wniosku zamiast zaswiadczenia 0 wysokosci dochod6w 
naleD' dol<lczyc uzasadnienie. 

1. 	 W przypadku zakup6w indywidualnych dowodem zakupu podrycznik6w, a w 
przypadku uczni6w z niepelnosprawnosciq intelektualnq w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczni6w z niepelnosprawosciami sprzyzonyrni - r6wniez zakupu 
material6w edukacyjnych jest faktura V A T wystawiona imiennie na ucznia, rodzica 
(prawnego opiekuna, rodzica zastypczego), rachunek lub oswiadczenie 0 zakupie 
odpowiednio podrycznik6w lub material6w edukacyjnych. 

2. 	 W przypadku zlozenia oswiadczenia 0 zakupie podrycznik6w do oswiadczenia nalezy 
dolqczy6 informacjy 0 rozliczeniu wydatk6w tylko w ramach Rzqdowego programu 
pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna". 

Wnioski s~ do pobrania w Urzftdzie Gminy w Kazanowie (pok.lS). 
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mgr Teresa Pancerz-Pyrka 




