
WYPRAWKA SZKOLNA 2015 w Zespole Szkół im. W. Goetla           

w Suchej Beskidzkiej 

I. Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane uczniom: 

1. Rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach IV technikum                                     

pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 

zł netto (wzór wniosku nr 1), 

2. Uczniom wymienionym w pkt 1 niespełniający kryterium dochodowego                       

(wzór wniosku nr 2), pochodzącym z rodzin, w których występuje: 

- ubóstwo; 

- sieroctwo; 

- bezdomność; 

- bezrobocie; 

- niepełnosprawność; 

- długotrwała lub ciężka choroba; 

- przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

- bezradność 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; 

- trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

- alkoholizm lub narkomania; 

- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; 

3. Bez względu na dochód uczniom wszystkich klas technikum i zasadniczej szkoły 

zawodowej: 

- słabowidzącym; 

- niesłyszącym; 

- słabosłyszącym; 

http://zsgsucha.pl/dokumenty/wniosek%20nr%201.doc
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- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej; 

- posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wzór wniosku nr3). 

 

II. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy: 

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy,) składają wniosek o dofinansowanie 

zakupu podręczników od 1 września do pedagoga szkolnego.  

Termin, w którym zostanie zakończone odbieranie wniosków zostanie podany w pierwszych 

dniach września, po konsultacji z pracownikiem Urzędu Miasta. 

Do wniosku należy dołączyć: 

- w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie                             

o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – 

zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów, 

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 

rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego należy 

przedłożyć, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku 

rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, 

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast 

zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, 

w tym poradnię specjalistyczną 

- w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu 

na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy 

dołączyć uzasadnienie. 

Ponadto należy dołączyć: 

- informację z podaniem nazwy banku oraz  nr konta, na które należy przekazać przyznane 

środki na zakup podręczników (wzór ) 
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Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy. 

Zwrot poniesionych kosztów na zakup podręczników zostaje przyznany na podstawie: 

- faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub 

rodzica zastępczego, 

 

DRUKI WNIOSKÓW MOŻNA POBRAĆ TAKŻE W SEKRETARIACIE SZKOŁY. 

 


