WYPRAWKA SZKOLNA
w roku szkolnym 2013/2014
Na podstawie projektu Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka
szkolna” dofinansowaniem zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 będą objęci:
1. uczniowie klas I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę
nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139 poz. 992 z późn. zmianami) czyli 539 zł netto na osobę w rodzinie.
2. uczniowie klas II-III oraz kl.V szkoły podstawowej pochodzący z rodzin spełniający
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami) czyli
456 zł netto na osobę w rodzinie .
3. uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 456 zł na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z powodu (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu
lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora
szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.
4. uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności
jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2013/2014 do szkół
podstawowych i gimnazjów.
Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu będzie wynosić:
– 225 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów
klas I-III szkoły podstawowej
– 325 zł dla uczniów klas V szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów
klas IV-VI szkoły podstawowej
******
Informacja dla Rodziców
uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej
Rodziny w których średni dochód na osobę nie przekracza kwoty 539 zł (netto) mogą
ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego
programu „Wyprawka 2013 r.”
Rodzice zainteresowani proszeni są o wybranie wniosków w sekretariacie Miejskiego
Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach w godzinach: 8.00-15.00 – w nieprzekraczalnym terminie
do 10 czerwca 2013 r. i zwrot wypełnionych do 15 czerwca 2013 r.

******
Informacja dla Rodziców uczniów obecnych klas I-II i IV szkoły podstawowej
Rodziny w których średni dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł (netto) mogą
ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego
programu „Wyprawka szkolna 2013 r.”
Rodzice zainteresowani proszeni są o wybranie wniosków w sekretariacie Miejskiego
Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach w godzinach: 8.00-15.00 – w nieprzekraczalnym terminie
do 10 czerwca 2013 r. i zwrot wypełnionych do 15 czerwca 2013 r.

