ZARZĄDZENIE NR 274/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 7 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnychw roku szkolnym 2014/2015
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 zmiany: Dz. U. z 2013 poz. 645, 1318, Dz. U. z 2014 poz. 379)oraz
§ 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz. U. z 2014 poz. 1024),
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałow edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, w roku szkolnym 2014/2015, do dnia 5 września 2014 r.
§ 2. Listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy,
PrezydentowiMiasta Bolesławiec w terminie do 8 września 2014 r.

dyrektorzy

szkół

przekazują

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, które mają siedzibę w Bolesławcu oraz
Naczelnikowi Wydziału Społecznego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. EN/EN
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Uzasadnienie
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałow edukacyjnych (Dz
U. z 2014 poz. 1024) w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- „Wyprawka szkolna”,
organ prowadzący zobowiązany jest do ustalenia terminu składania wniosków przez rodziców ucznia
(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby,
za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły,
do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
Zgodnie z ww Rozporządzeniem, programem objęci są uczniowie uczęszczający w roku szkolnym
2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej
szkoły baletowej. Pomoc ta dotyczy
uczniów: 1)
słabowidzących, 2)
niesłyszących, 3)
słabosłyszących, 4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 5) z upośledzeniem umysłowym
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 – posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), uczęszczających w roku szkolnym
2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół
specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół
muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub
ogólnokształcących szkół baletowych. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający
w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają
z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej,
zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.).
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