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ĄDZENIE Nr A0.0050.56.20 1 4
Wójta Gminy Roźwienica

z dnia 14.08.2014r

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy
finansowej uczniom w ramach wyprawki szkolnej 201412015

DziałĄąc na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym /tekst jednolity Dz.U. Z 2073r. Poz. 153. poz 594,poz 13 18 z 2014r

poz.379lw związku z informacją Ministerstwa Edukacji o kontynuacji programu

pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna'' zgodnie zRozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia29 lipca20|4r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy

finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lDz.U. z
2OI4r,poz. 1024, wójt Gminy Roźwienica zarządza co następuje:

$1

1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i
materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 201412015 można składać do dnia

8 września 2014r

$2
2.Wnioski składa się do dyrektora szkoły' do której uczeń będzie uczęszczał w roku

szkolnym 201412015

s3
3.Szczegółowe warunki udzielania pomocy, formę' zakres i tryb postępowania w
sprawie udzielania pomocy określa rozporządzen\e, które zostało przywołane na

wstępie zarządzenia

s4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

inL Tonasz Kolliński



Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników
szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 20l4l20l5- _

,,Wyprawka szkolna'' dzieciom lczęszczającym do szkół na terenie Gminy RoŹwienica.
Wnioski można skladać do dnia 08 września 2014 roku włącznie, u Dyrektora SzkoĘ do
której uczęszcza uczeń.
Na podstawie Rządowego programu pomocy ucmiom w 2014 r'',,Wyprawka szkolna''
dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym w roku
szkolnym Ż0141201 5 naukę:

1 .Uczniom klas II. III i VI szkołv podstawowei pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę

w rodzinie nie będzie wyŻszy niŻ 539 zl netto ftryterium dochodowe zapisane w ustawie o

świadczeniach rodzinnych-dotyczy osób pobierających zasiłek rodzinny);
2. Ucmiom szkół podstawowych (z wvjątkiem klasv I) i gimnazjów:

a) słabowidzącym,
b1 niesłyszącym.
c) słabosłyszącym,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim'
e) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchoivą, w tyrn z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawnośó wymieniona wyżej'
- posiadając1łn orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego' o którym mowa w art. 71b ust. 3

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaĘ lcąszcza1ącym do wszystkich klas
wymienionych szkół;
3. Uczrriom pochodzacvm z rodzin niesoełniających kłtęrium dochodowego ti. 539 zł netto na

osobe w rodzinie ucznia w przypadkach określonych w ań. 7 ustawy o pomocy społecmej (w

szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia' niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodŹcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenta losowego i sytuacji kryzysowej, klęski
żywiołowej lub ekologicznej);Liczba uczniów objęĘch pomocą w Ęm trybie nie może
przekroczyć 5 7o ogótnej liczby uczniów z klas II_III i VI szkoĘ podstawowej.
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosiÓ:
_ kl. II _ III szkoĘ podstawowej - do lsłoĘ 2Ż5 zł;
_ kl. VI szkoĘ podstawowej - do kwoty 325 zł;
_ w przypadku k orzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia

ogólnego lub z podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokośó pomocy może wynosić do 3Ż5 zł w szkole

podstawowej. do 350 zł w gimnazjum:
- w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub Znacznym
llczęszczających do klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z
zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecmej, zapewrrionego przez

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokośó pomocy może wynosić do 175 ń.

W załączeniu wniosek o wyprawkę szkolną.



Miejscowość, dn.

WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas II-III i vI szkoły podstawowei

na rok szkolny 201412075 - ,,Wyprawka szkolna"

Część l
1. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć znakkm ,'x"):
! Rodzic/opiekun prawny ! Rodzic zastępczy ! Dyrektor szkoĘ

lmię i nazwisko ucznia

* klasa II -III SP do kwoĘ 225 z|
" klasa VI SP do kwoty 325 zł,

Część II
1. Świadomy odpowiedzialności kamej z art'233 $ 1 KK oświadczam, że rodzina
wymieńonych osób, pozostających we wspólnym gosPodalstwie domow}rm (hcznie z

moja składa się z niżej
wnioskodawcą i uczniem

Liczba osób w rodzini
2. Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzaiącego złożenie wniosku
(miesięczna wysokość dochodu na osobę'!v lodzinie ucznia nie może być wyższa r.iż
_ kwotA' o której mowa w art. sust. 1ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28listopada 2003 r. czyli 539 zł netto;

Lp Rodzaj dochodu Kwota Zalącznik"
kńaści1lJe znznaą'yć

7. Wynagrodzenie za pracę (7czna kwota )

Ż. Świadczenia rodzinne (ząsiłki rodzitny z dodatkami)

3. Emelytuly, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również
zagrańczne, świadczenia przedemerytalne

4. Stałe zasiłki z pomocy społecznej

5. Dodatek mieszkaniowy



6- AIimenty i świadczenja aImentacine
7. Zasiłek dla bezrobotnych

8. Dochody z gospodarstwa rolnego

9, Dochody z działalności gospodarczej

10. Pobierane sĘpendia o charakterze socjalnym ze środków
pub\icznych (miesĘczną warłość swendium pobierunego prnz
członką rodzinv)

11. Inne dochody (np. praca dorywcza, sezonowa, za granicq RP)

DocHÓD RAZEM
Średni dochód miesięczny netto na iedną osobę w rodzinie
ftączną sumę dochodóu podzklić przez liczbę osób w rodzinie)

3. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenĘ potwierdzaiące dochody rodziny

(podpis wnioskodawcy)
Część III. oświadczenie wnioskodawcy :

Uprzedzony/a o odPowiedzialności karnej z art' 233 s 1 Kodeksu Karnego oświadczam, co nastęPuje:
1' Wyrażam z8odę na plzetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu ptzyznania i wyPłaty Pomocy matelialnej,
z8odnie z usta'iłą z dnia 29 sierPnia 1997r. o oĆhronie danych osobowych (Dz. U' z 2002r. Nr 101, poz' 926 z późn' zm.\.
2' Śwladomy(a) odpowiedzialności karnej wyńkającejz art. 233s 1 ustawy z dŃa 6 czerwca 1997r.
Kodeks Karny (Dz' U. NI88, Poz' 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku i zalącznikach są zgodne z Prawdą'
AIt. 233 s 1 KK: ,,K'o skłądąjqc zeznLnb nojące służyć za do|rńd w postępoua iu sądoaryfi lub in yh postępo rafiiu prouradzońlh na podsta ,ie ustau1y

zeznaje nieprawdę llb zataja pro 
'dę 

podlego karze pozbr\oienia aalności ilo ht 3" .

iilil;;i;.il;;i
IV. obiaśnienia:
"l. Przyznanie Pomocy w formie podręcznika nastęPuje na wniosek lodziców dziecka (prawnych oPiekunów), Iodziców

zastępcŻych.
2' Do wniosku należy dolączyć odpowiednio:
. Zaświadczenie z zakładu Pracy /oświadczenie/ o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu

poprzedzającym złożenie wniosku,
l odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku /oświadczeńe +wycią8 bankowyl
. oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, odcinek przekazu Pocztowe8o lub wycią8 bankowy,
. stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowe8o o osią8nięt}tn dochodzie z innych źródeł niż w Pkt. a-d w miesiącu

p opt ze dzający m złożenie wniosku /działalność gospodarcza/,
. nakaz Płatniczy llb zaświadczeńe z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gosPodarstwa rolnego /oświadczenie/,
. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Prary w przypadku osób bezrobotnych /oświadczenie/,
. ksero decyz'i o pŹyznaniu zasiłku lodzinne8o lub oświadczenie.
3' średni dochód na jednego członka lodziny nie może pizekroczyć 539 zł netto.
4. Zasady obliczania dochodu :

. za dochód uwaźa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca Poplzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku
utraty dochodu Ż rniesiącą w którym wniosek został Żłożo^y,bez względu na tytuł źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa o
pomocy społecznej nie stanowi inaczei, Pomnieiszoną o kwotę alimentów świadczonych na rzecz irmych osób- Do
dochodu ustalone8o wmyśl Pkt. a) nie wlicza się jednorazowego Pieniężnego świadlzenia socjalnego oraz wartości
świadczeń w nafurze-

Część V. Adnotacje szkoły (nie wypełniać)

(P o dp is u wuuż n ion e go p n c ou\ik a )


