
DLA KOGO DOFINANANSOWANIE
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określa warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego, lub do kształcenia w zawodach dla uczniów:
	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,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje:
	uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, tj. 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,

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 – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III i VI szkół podstawowych, III gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych (przysługuje uczniom klas I-III szkół podstawowych jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji).
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.
W 2016 r. program nie obejmuje uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego. Tych uczniów obowiązują odrębne zasady zaopatrzenia w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej – podręczniki te są bezpłatne. 
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do:
	klasy I-III szkoły podstawowej,

klasy VI szkoły podstawowej,
klasy III gimnazjum
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
Zakup materiałów edukacyjnych nie obejmuje uczniów z ww. upośledzeniami uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy I – III szkoły podstawowej, w przypadku, kiedy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ( NASZ ELEMENTARZ, NASZA SZKOŁA).
Materiały edukacyjne – to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną (art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty). Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM DOFINANSOWANIE DOTYCZY ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW (NIE ĆWICZEŃ) DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALNEGO. WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI MUSZĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA, (CZEGO BRAK np. PODRĘCZNIKOM DO NAUKI RELIGII/ETYKI). ZATEM DOFINANSOWANIU NIE PODLEGAJĄ KOSZTY ZAKUPU ĆWICZEŃ ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI RELIGII ORAZ ETYKI.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do 9 września 2016 r. (dot. szkół prowadzonych przez gminę Gostynin).
KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników w roku szkolnym 2016/2017 przysługuje wyłącznie uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.
Niezbędna dokumentacja
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się na podstawie złożonego wniosku, niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym specjalistyczną.

KTO MOŻE ZŁOZYĆ WNIOSEK
	Rodzice;

Opiekun prawny;
Rodzina zastępcza;
Pełnoletni uczeń;
Za zgodą przedstawiciela ustawowego, rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia wniosek może złożyć: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.
OBLICZANIE DOCHODU RODZINY
Pomoc na zakup podręczników w roku 2016 nie jest uzależniona od dochodów.


ROZLICZANIE ZAKUPU
Po przedstawieniu dowodu zakupu, zwracane są koszty kupna podręczników do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.
Dowodem zakupu jest:
Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka;
Rachunek, paragon;
Oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. -,, Wyprawka szkolna’’.
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE JEŻELI ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ZOSTAŁ ZREFUNDOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI W RAMACH PROGRAMU ,,WYPRAWKA SZKOLNA’’ NIE MA PODSTAWY DO REFUNDACJI TYCH SAMYCH KOSZTÓW W RAMACH NP. WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB INNYCH PROGRAMÓW.
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Dla uczniów korzystających z materiałów edukacyjnych:
	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I - III szkół podstawowych, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
Do kwoty 175 zł 
Dla uczniów niekorzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego:
	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas VI szkół podstawowych lub klas III gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego
uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych
Do kwoty 225 zł

Dla uczniów korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego:
	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas VI szkół podstawowych lub klas III gimnazjum, którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego
UWAGA: W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych kwota nie może być wyższa niż 192, 50 zł
Do kwoty 770 zł
Dla uczniów niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego:
	słabowidzących,

niesłyszących,
słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
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, uczęszczających do: klas VI szkół podstawowych, klasy VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia lub klas III ogólnokształcących szkół baletowych, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego. 
Do kwoty 325 zł
Dla uczniów korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
	niesłyszących

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia lub klas III ogólnokształcących szkół baletowych
UWAGA: W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych kwota nie może być wyższa niż 308 zł
Do kwoty 770 zł 
Dla uczniów niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego:
	słabowidzących,

niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
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 uczęszczających do klas III gimnazjów, klas III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub klas VI ogólnokształcących szkół baletowych
Do kwoty 350 zł

Dla uczniów korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego:
	niesłyszących,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas III gimnazjów, klasy III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub klas VI ogólnokształcących szkół baletowych 
UWAGA: W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych kwota nie może być wyższa niż 303,50zł
Do kwoty 607 zł
Dla uczniów uczęszczających do szkół zawodowych:
	słabowidzących,

niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
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
Do kwoty 390 zł
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
	słabowidzących,

niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
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, uczęszczających do liceów ogólnokształcących, techników, klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych 
Do kwoty 445 zł

INFORMACJA DLA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GOSTYNIN
	Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.

	Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listy wypłat uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazuje ją do Wójta Gminy Gostynin.
	Po otrzymaniu listy wypłat uprawnionych uczniów następuje zwrot kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Realizacja zwrotu wnioskodawcom kosztu zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych nastąpi do dnia 18 listopada 2016 r. (dot. szkół prowadzonych przez gminę Gostynin).
Wzory wniosku i oświadczenia do niniejszego opracowania.
	Wzór wniosku – załącznik nr 1,
	Wzór oświadczenia – załącznik nr 2.




