
 

                                                        Informacja 
    dotycząca udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników               
             uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie  
                           o potrzebie kształcenia specjalnego, 

uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do gimnazjum 
 

 

 Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku informuje, że uczniom 

niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do gimnazjum, będzie udzielana pomoc w formie 

dofinansowania zakupu podręczników. Maksymalna wysokość dofinansowania waha się                    

od 225 zł do 770 zł. Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły (pok. nr 106). 
 

 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom 

słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 

wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b 

ust. 3  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572            

z późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do gimnazjum. 

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym                           

lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku                       

gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym             

lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów 

edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt. 24 powołanej ustawy.  
  

 Wnioski (dostępne w sekretariacie szkoły – pok. nr 106) należy składać do dnia                           

5 września 2014 r. (piątek). 
Do wniosku należy dołączyć: 

 Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespoły 
orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych,                     
w tym w poradniach specjalistycznych 

 

 Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu,                     

do wysokości wartości pomocy dla uprawnionego ucznia. Dowodem zakupu podręczników jest 

faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), 

rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów 

edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, do oświadczenia 

należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników                   

lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.          

– „Wyprawka szkolna”. 
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników                   

i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024)  
     

Anna Siemiatycka, dyrektor 


