Rumia, dnia 25 września 2019 r.

„WYPRAWKA SZKOLNA”
KOMUNIKAT DLA RODZICÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2019 r., poz. 1342).
Burmistrz Miasta Rumi
zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów
edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 można składać w terminie do 11 października
2019 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczać.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego obejmuje
uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127
ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,
1078 i 1287), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287),
uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I
czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I
pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum
prowadzonych w pięcioletnim technikum.
Sposób ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych:
1. Ta forma pomocy udzielana jest na wniosek1 rodziców ucznia (prawnych opiekunów,
rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego
ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą
rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących
rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora
szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 w terminie do 11
października 2019 r.

2. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
3. Wnioskodawcy wymienieni w pkt 1 przedkładają dyrektorowi szkoły (burmistrzowi –
tylko w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż
gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne)
dowody zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych. Następnie dyrektor
(burmistrz) na ich podstawie zwraca koszty zakupu podręczników lub (i) materiałów
edukacyjnych do wysokości maksymalnych kwot dofinansowania.
4. Realizacja zwrotu kosztu zakupu podręczników lub (i) materiałów edukacyjnych nastąpi
do dnia 6 grudnia 2019 r.

Maksymalne kwoty dofinansowania:
Dofinansowanie zakupu podręczników, a także zakupu materiałów edukacyjnych będzie
wynosić:
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I
czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego
liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego
technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy I czteroletniego liceum
ogólnokształcącego,
klas
I–III
dotychczasowego
trzyletniego
liceum
ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I
pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum
prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły
muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum
sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV
dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych
lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

do kwoty
225 zł

do kwoty
390 zł

do kwoty
445 zł

wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach w/w programu dostępny jest w rumskich szkołach ponadpodstawowych,
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi www.rumia.eu
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