
 Program pomocy uczniom
„Wyprawka szkolna" na rok szkolny

   2016/2017.

Urząd Miasta Imielin informuje, że w  roku szkolnym 2016/2017 
że w ramach programu „Wyprawka szkolna”pomoc skierowana 

zostaje do uczniów niepełnosprawnych – słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

                                  W 2016 r. w ramach programu pomoc przysługuje:

1) uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół 
podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, 
liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klas VI ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas III-VI 
ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcących szkół baletowych, lub
liceów plastycznych;

2) uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                             
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym na zakup materiałów edukacyjnych. To dofinansowanie dotyczy uczniów 
uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkół podstawowych, klas III 
gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych 
przysługuje uczniom klasy I-III szkół podstawowych jedynie w przypadku gdy uczniowie ci nie 
korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty                    
i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć wniosek w sekretariacie 
szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016 / 2017 tj.:                           
-      w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Karola 
       Miarki  7 w Imielinie,
-      w sekretariacie Gimnazjum przy ul. Sapety 8 w Imielinie.
do dnia  9 września 2016 roku.
W zależności od tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia
ogólnego czy kształcenia specjalnego, zakres dofinansowania będzie wynosił od 175 zł do
770 zł. 

Realizacja zwrotu rodzicom kosztów zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów
edukacyjnych nastąpi najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r.

Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów, w proponowanych formach
dofinansowania zakupu podręczników, można uzyskać w sekretariatach szkół i na stronie
internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl


