
ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 

Burmistrza Drezdenka 

z dnia 6 sierpnia 2013 roku 

  

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom 

na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – 

„Wyprawka szkolna”. 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na 

zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 818), 

 

zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1  

 

1. Ustalam termin składania wniosków do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku               

o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej, klas 

II szkoły ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i 

technikum, oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących z upośledzeniem w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

w roku szkolnym 2013/2014 do 16 września 2013r.  

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można złożyć wniosek po upływie terminu 

określonego w ust. 1, jednakże nie później niż do 30 września 2013r. 

 

 

§ 2 

 

Wnioski składane przed dniem wejścia w życie zarządzenia, spełniające wymagane kryterium 

są objęte treścią niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 3 

 

Wzór formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



Załącznik Nr 1. 

Do Dyrektora Szkoły:  ............................................................................................. 
    (podać nazwę szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w 2013r.) 

 

W N I O S E K 
1. Wnoszę o przyznanie pomocy materialnej w formie (zakreślić właściwą kratkę): 

 

 - dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów: 

 - klasy I, II, III  szkoły podstawowej 

 - klasa V szkoły podstawowej 

 - klasa II zasadniczej szkoły zawodowej 

  - klasa II liceum i technikum 

- dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych  

(posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego): 

 

  - klasy I, II, III szkoły podstawowej 

 - klasy IV, V, VI szkoły podstawowej 

- szkoła podstawowa i gimnazjum (upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym) 

- szkoła gimnazjalna (słabowidzące, niesłyszące, upośledzenie w stopniu lekkim) 

 - zasadniczych szkół zawodowych, 

  - liceów ogólnokształcących, techników   

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych 

 

2. Wniosek składa (zakreślić właściwą kratkę):     Rodzice ucznia – 

           Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń –                  Inna osoba do tego uprawniona - 

3. Dane osoby składającej wniosek 

Nazwisko i imię 

................................................................................................ 
Stopień pokrewieństwa 

.................................................. 

dla:  

Nazwisko i imię dziecka Adres zamieszkania dziecka Klasa do której uczeń będzie 

uczęszczał od 1.09.2013r. 

 

............................................... 

............................................... 

 

............................................. 

............................................ 

 

................................................. 

................................................ 

4. Dane członków rodziny oraz wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca  poprzedzającego 

złożenie wniosku: 

Lp. Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość dochodu 

netto w zł. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    



 

5. Inne źródła dochodów rodziny, wyliczane na podstawie art. 8 ust. 3-9 ustawy z 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej. 

 

Lp. Inne źródło dochodów Wysokość dochodów 

 

 

 

  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów  związanych z 

przyznaniem pomocy materialnej: „dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów” zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr133, poz. 883 z późn. 

zm.). 

 

 

 

 

 

 

....................................    .............................................................. 

 (data)         (podpis osoby składającej wniosek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


