DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

„WYPRAWKA SZKOLNA”
W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest
dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły
podstawowej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, oraz dla uczniów klas II – VI posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności:
• Słabowidzących
• Niesłyszących
• Słabosłyszących
• Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
• Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
• Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
• Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie
Wysokość dofinansowania wynosi:
1. Dla uczniów klas II lub III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych kl. II lub III
– do kwoty 225 zł
2. Dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych kl. IV, V, VI
– do kwoty 325 zł
Formularze wniosków o przyznanie dofinansowania można pobrać w szkole lub ze strony internetowej:
szkoły – www.zsjc.net.pl

Dokumenty wymagane do otrzymania dofinansowania zakupu podręczników:
1. kompletnie wypełniony formularz wniosku
2. faktury imienne za zakup podręczników
3. zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, osiąganych
z tytułu:
wynagrodzenia za pracę
działalności gospodarczej wykonywanej osobiście
gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa
emerytury, renty, renty strukturalnej
renty socjalnej
innych dochodów (praca dorywcza, sezonowa itp.)
zasiłku dla bezrobotnych
alimentów
dodatku mieszkaniowego
świadczeń rodzinnych ( zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie
pielęgnacyjne)
zasiłku z pomocy społecznej ( stały, okresowy)
4. w przypadku uczniów niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności oraz potrzebie
kształcenia specjalnego.
UWAGA! Oryginały faktur wraz z wnioskiem pozostają w szkole!. Prosimy o załączanie faktur tylko
i wyłącznie za zakup podręczników w wysokości w/w przysługujących kwot. Nie ma możliwości
przedstawienia tych samych faktur do innych wniosków np. do stypendium.
Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać
w Sekretariacie Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum w nieprzekraczalnym terminie:

od 18 do 25 sierpnia 2014 r. w godzinach od 9.00 do 13.00

