
UWAGA RODZICE !!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
„WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018”

Do kogo kierowana jest pomoc?
W roku szkolnym 2017 / 2018 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 

do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas technikum.

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, uczęszczających w roku szkolnym 2017 / 2018 do 

szkół dla dzieci i młodzieży do: klas technikum. Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów 

edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Jaką pomoc można  otrzymać w ramach programu 
„Wyprawka szkolna”?
Pomoc w ramach programu obejmuje dofinansowanie 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.



Jak ubiegać się o pomoc ?
Aby otrzymać pomoc należy:

 złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017 / 2018.  

Wniosek składa się w terminie do 6 września 2017 r. 

Pomoc, o której mowa w § 2, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców 

zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek 

nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, 

rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 

ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe.

W Zespole Szkół Technicznych w Rybniku informacji udziela:

Pedagog szkolny Monika Lach w gabinecie 44 (I piętro)
pod numerem telefonu: 32 42 21 813

Informacje dostępne są również na stronie internetowej Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika:

https://edukacja.rybnik.eu/ogloszenia/1980-rzadowy-program-pomocy-uczniom-w-2017-r-wyprawka-szkolna
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