Wyprawka szkolna
Rodzice, których przed zbliŜającym się nowym rokiem szkolnym nie stać na
podręczniki, mogą ubiegać się o pomoc z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jest to moŜliwe w ramach programu Wyprawka szkolna.
O dofinansowanie na zakup podręczników mogą starać się rodzice dzieci
klasach drugich gimnazjów.
W tym roku z ministerialnej pomocy mogą skorzystać równieŜ uczniowie
słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
oraz niepełnosprawni. W przypadku takich dzieci pod uwagę nie jest brana
klasa.
Pomoc przysługuje uczniom, w rodzinach których dochód na osobę nie
przekracza 351 złotych netto. Wnioski naleŜy składać w szkołach, do których
po wakacjach będzie uczęszczało dziecko - do 15 września.
Dofinansowanie:
- dla uczniów klas II gimnazjów - do kwoty 310 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów - do kwoty 310 zł
Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W
uzasadnionych przypadkach do wniosku moŜna dołączyć – zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów
(w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pienięŜnych z
pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego moŜna
przedłoŜyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o
korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych w formie zasiłku stałego lub
okresowego).
Pieniądze wypłaca się po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników,
którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona
imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego lub
rachunek.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, których dochód
przekracza 351 zł netto na osobę. w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub cięŜkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej
całodobowe
placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej.
W takim przypadku naleŜy umotywować swój wniosek.

