Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i
materiałów edukacyjnych w 2019 r. należy składać w szkołach w terminie do 11 września br.
W roku szkolnym 2019/2020 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach
programu "Wyprawka szkolna" będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego:
1. słabowidzący,
2. niesłyszący,
3. słabosłyszący,
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.
I.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników:
1. Do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia
specjalnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:
a)
branżowej szkołach I stopnia,
b)
klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
c)
klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w
czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
d)
klasy I pięcioletniego technikum,
e)
klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
f)
szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.
II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych:
1. Do kształcenia ogólnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:
a)
branżowej szkołach I stopnia,
b)
klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
c)
klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w
czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
d)
klasy I pięcioletniego technikum,
e)
klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
f)
szkoły specjalnej przysposabiających do pracy
Wysokość dofinansowania oraz warunki uzyskania wsparcia w ramach programu określone zostały w
§3 i 4 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz.
1342).
W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu
podręczników Biuro Edukacji opracowało:
1. wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku
szkolnym 2019/2020, wraz z instrukcją wypełniania,
Materiały te dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji, w zakładce "Dla ucznia i
rodzica"
"Pomoc socjalna dla uczniów".
Link: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21763-wyprawkaszkolna-w-roku-szkolnym-20192020
Oraz w załączniku
W XLIX LO im. J. W. Goethego wnioski przyjmuje psycholog szkolna Dorota Rybaczyk,
godziny pracy: poniedziałek: 8:00 - 12:30; czwartek: 9:00 – 15:30.
Bardzo prosimy przychodzić z wnioskami przynajmniej 30 minut przed końcem pracy. Ponieważ 11.09.
to środa, prosimy o dostarczenie wniosków do 9.09. lub kontakt telefoniczny.

