
 

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” mieszkańcy 

gminy mogą ubiegać się o finansowanie zakupów podręczników. W roku szkolnym 2016/2017 pomoc 

skierowana zostaje do:  

 

• słabowidzących,  

• niesłyszących,  

• słabosłyszących,  

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  

• 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 powyżej  

 

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku 

szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III 

gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, 

technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 

do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX 

ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.  

 

- 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 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III 

gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów 

edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy.  

 

Pomoc, o której mowa 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 7 

września 2016r.  

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń 

będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.  

 

Wnioski dostępne są w szkole, w ZEAOS w Kłobucku ul. Zamkowa 12 ( I piętro), na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku - bip.gminaklobuck.pl.  

 

Dofinansowanie do zakupu podręczników wypłaca rodzicom dyrektor szkoły po przedstawieniu 

faktury, paragonu tj. dowodu zakupu lub oświadczenia. 

 


