
ZARZĄDZENIE NR 41/14
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 4 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - 

,,Wyprawka szkolna’’.

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

§ 1. 1. Ustalam od dnia 11 sierpnia 2014 r. do dnia 16 września 2014 r. termin składania wniosków 
o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - ,,Wyprawka szkolna” dla uczniów rozpoczynających w roku 
szkolnym 2014/2015 naukę:

2. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do 
kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania, będą objęci uczniowie w:

1) klasach II, III, VI szkół podstawowych,

2) klasie III szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub 
technikum.

3. Pomocą dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia 
specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, będą objęci uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, 
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, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b 
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół 
dla dzieci i młodzieży: podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych 
szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników, zlokalizowanych na terenie Gminy Mszczonów.

4. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa wart. 3 pkt 24 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, będą objęci uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do 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, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do 
klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

6. Wniosek należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 
2014/2015.
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§ 2. Zarządzenie chodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Burmistrz Mszczonowa

Józef Grzegorz Kurek
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