Kielce, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zasady udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” (Dz.U.2017 r.
poz.1457) w Zespole Szkół Mechanicznych im.gen.Wł.Sikorskiego w Kielcach
1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym

podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
- 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. 2017 r. poz.59 i 949), albo
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.312 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r.
poz.60 i 949) uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do technikum.
2. W przypadku 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 w roku szkolnym 2017/2018 do technikum, dofinansowanie
obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art.3 pkt 24 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3. Przyznanie pomocy finansowej udzielane jest
na wniosek 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.
4. 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. – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe.
5. Wniosek składa się do dyrektora szkoły w terminie do 8 września 2017 r.
6. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica
(prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka)
rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.
W przypadku złożenia oświadczenia, należy zamieścić informację o rozliczeniu wydatków tylko
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.
7. Wartość pomocy, nie może przekroczyć kwoty podanej w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 2017 r. Poz.1457).
8. Dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy
Prezydentowi Miasta Kielce.
9. Realizacja zwrotu
kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi
niezwłocznie po otrzymaniu na rachunek bankowy szkoły środków z Urzędu Miasta Kielce.
10. Wnioski znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.zsmkielce.pl

