
Zarządzenie   Nr 28/2014
Wójta Gminy Wierzbinek

z  04 sierpnia 2014 r. 

w sprawie  ustalenia  terminu  składania wniosków  o udzielenie   w roku szkolnym 2014/2015 
uczniom  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  pomocy  w  formie  dofinansowania  zakupu 
podręczników oraz wartości udzielanej pomocy 

Na  podstawie §4 ust. 3 Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 3) 29 lipca 2014 r. w sprawie  
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 
dydaktycznych (Dz. U. z 2014 poz. 1024).

§ 1

W roku  szkolnym 2014/2015 wnioski o pomoc w formie  dofinansowania  zakupu podręczników dla 
dzieci rozpoczynających naukę  w klasach  II – III  szkół podstawowych, klas VI szkół podstawowych 
oraz uczniów:

1) słabowidzących,
2) niesłyszących, 
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
7) z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w  przypadku  gdy  jedną  z  niepełnosprawności  jest 

niepełnosprawność wymieniona powyżej
 składa   się w terminie  do dnia 12 września 2014 r. 

§ 2

W uzasadnionych  przypadkach wnioski  mogą być składane  po upływie terminu określonego w § 1.

§ 3

Dofinansowanie na zakup podr czników w roku 2014 b dzie wynosi : ę ę ć
dla  uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  uczniów  z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej  nie korzystających z podręcznika do 

zajęć  z  zakresu  edukacji:  polonistycznej,  matematycznej,  przyrodniczej  i  społecznej,  zapewnionego  przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej; 

2) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej, 

α) z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  uczniów  z 

niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w  przypadku  gdy  jedną  z  niepełnosprawności  jest  upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum 

-  niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego  dopuszczonych do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) dla  uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  uczniów  z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe 

w stopniu umiarkowanym  

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących,  słabosłyszący,  z niepełnosprawnością  ruchową,  w 

do kwoty 770 zł



tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej, 

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi,  w  przypadku  gdy  jedną  z  niepełnosprawności  jest  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu 

umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

- korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia 

ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez  

ministra  właściwego do spraw oświaty i  wychowania  lub materiałów edukacyjnych,  koszt  podręczników do  

kształcenia  ogólnego  dopuszczonych  do  użytku  szkolnego  przez  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  i 

wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł 

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  

lub  znacznym  oraz  uczniów  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w  przypadku  gdy  jedną  z 

niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły 

podstawowej,  niekorzystających  z  podręczników  do  kształcenia  specjalnego dopuszczonych  do  użytku 

szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

dla  uczniów  niepełnosprawnych  (z  wyjątkiem  uczniów  słabowidzących,  słabosłyszących,  z  niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności  jest  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym):  klas  IV-VI  szkoły  

podstawowej,  korzystających z  podręczników do kształcenia  specjalnego  dopuszczonych do użytku  szkolnego 

przez ministra  właściwego  do spraw oświaty  i  wychowania;  w przypadku korzystania  z  części  podręczników do 

kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego  

przez  ministra  właściwego  do spraw  oświaty  i  wychowania,  koszt  podręczników  do  kształcenia  ogólnego 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy 

niż 40% (308,00 zł) kwoty 770 zł 

do kwoty 770 zł

dla  uczniów niepełnosprawnych  (z  wyjątkiem  uczniów z upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym 

lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,  niekorzystających z podręczników 

do  kształcenia  specjalnego dopuszczonych  do użytku  szkolnego  przez  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty 

i wychowania

do kwoty 350 zł

dla  uczniów  niepełnosprawnych  (z  wyjątkiem  uczniów  słabowidzących,  słabosłyszących,  z  niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz  uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności  jest  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym):  gimnazjum,  

korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego  dopuszczonych do użytku  szkolnego przez ministra 

właściwego  do  spraw  oświaty  i  wychowania;  w przypadku  korzystania  z  części  podręczników  do  kształcenia 

ogólnego  (niebędących  podręcznikami  do  kształcenia  specjalnego)  dopuszczonych  do  użytku  szkolnego  przez  

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do 

użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% (303,50 

zł) kwoty 607 zł

do kwoty 607 zł

§ 4
Wzór  wniosku stanowi  załącznik do  zarządzenia.

§  5 
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


