ZARZĄDZENIE Nr 52/1/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników.
Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2003 r. poz. 594 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29
lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników (Dz. U. poz. 1024)

§1
Ustalam termin składnia wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu
podręczników, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" dla
uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:
•
•
•
•
•
•

klas II-III i VI szkoły podstawowej,
klas II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
klas III szkoły ponadgirnnazj alnej: zasadniczej szkoły zawodowej,
liceum
ogólnokształcącego i technikum,
klas VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej n stopnia,
klas VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie In liceum plastycznego,
klas III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej
j ak również dla uczniów:

•
•
•
•
•
•
•

słabowidzących,
niesłyszących,
słabosłyszących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazj ą,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa wart. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zmianami), uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci
i młodzieży:
szkół
podstawowych
(z wyjątkiem
klas
I),
gimnazjów,
szkół
ponadgimnazjalnych:
zasadniczych
szkół zawodowych,
liceów ogólnokształcących,
techników, techników uzupełniających lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
lub do ogólnokształcących
szkół
muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I), ogólnokształcących szkół muzycznych n stopnia,
ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół
baletowych.
do dnia 15 września 2014 roku.

§2

Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ślesin oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych szkół
działających na terenie Gminy Ślesin.
§3

Wykonanie zarządzania powierza się dyrektorom szkół działającym na terenie Gminy Ślesin.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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