
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

/ d n i a —/.?£.*.Li^3&& ..2012 r.

w sprawie ustaleniu terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w
sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników (Dz. U. z 2012 r Nr O, póz. 706) zarządzam, co następuje;

§1-
1. Ustalam termin do dnia 5 września 2012 r. do składania wniosków o dofinansowanie

zakupu podręczników;
1} uc/niom 7. rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającym

w roku szkolnym 2032/2013 naukę:
a) w klasach I-IV szkoły podstawowej,
b) w klasach MV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
c} w klasie l s/.kołyponadgimnazjalnej,
d) w klasie IV ogólnokształcącej szkoły mu/.} cznty II stopnia,
e) w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
f) w klasie I liceum plastycznego,

2} uczniom słabo widzącym, niesłyszacym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim oraz uczniom z niepetnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wy^ej, posiadającym
orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pcdagogic/.nej o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r,
0 systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimn palnych (zasadniczych szkól
zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techniko w,
uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających) dla dzieci
1 młodzieży lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk
pięknych, liceów plastycznych - hę/ względu na kryterium dochodowe w rodzinie.

2. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza lub będzie
uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

3. Wymagane załączniki do wniosku o udzielenie dofinansowania, kryteria dochodowe,
wartość pomocy oraz tryb postępowania związany z udzieleniem pomocy określa
rozporządzenie Rady Ministrów wymienione na wstępie niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Tarnowa,

§3.
Zarz^zenie wchodzi w życie z dniem podpisania, /~\


