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Zespół Szkół w Damnicy informuje, iż na podstawie informacji MEN - Projektu
Rządowego programu pomocy uczniom w 20I4r, - ,,Wyprawka szkolna", dofinansowaniem do
zakupu podręczników w roku szkolnym 20 I 4 l20 1 5 zostaną obj ęci :

na osobę nie przekracza kryterium dochodowego - 539 zł netto,

niesĘszący, słabosĘ§zący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z aIazją), z
autyzmem (w Ęm z zespolem Aspergera) z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w
prrypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
powyżej) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegoo o którym mowa w
afi. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzęśnia l99lt. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004t. Nr 256,
poz.2572,zpóźn. zm.)

Dofinansowanie bedzie wvnosić:
- dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas II - III szkoły podstawowej

posiadających orzęczęnie o potrzebie kształcenia specjalnego - do kwoty 225 zl,
- dla uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - do kwoty 325 zł,
- dla uczniów klas I - III gimnazjum posiadających otzeczęnie o potrzebie kształcenia

specjalnego - do kwoty 350 zł.

UWAGA!
Wnioski o dofinansowanie do podręczników będą dostępne w szkole po ukazaniu się

właś ciw e g o r ozp orządzenia Rady Ministrów i zarządzenia Wój ta.

Do wniosku należy dołączyó (oprócz dowodu zakupu podręczników):
- w przypadku gdy dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto - zaświadczęnia o wysokości
dochodów człoŃów rodziny (w uzasadnionych sytuacjach można dołączyć oświadczenie o
wysokości dochodów),
- w przypadku gdy kryterium dochodowe w rodzinie ptzel<racza 539 zł nętto na osobę do wniosku
należy dołączyó do zaświadczęnta o wysokości dochodów, uzasadnienie przyznaria
dofinansowania;
- w przypadku ubiegania się o pomoc dlaucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącęgo, z
niepełnosprawnością ruchową (w tym z afĄĄ, z upośledzęniem w stopniu lekkim, umiarkowanym
lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) (bez względu na dochód) - kopię
otzęczęnia wydanego przęz poradnię psychologiczno-pedag o giczną.

Szczegółowych informacji udziela sękretariat Zespołu Szkół w Damnicy pod numerem
telefonu 59 8113 021.
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