
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

zdnifl..J£L. Lipcu 2013 r.

w sprawie ustalenia terminu do sktacliinm wniosków o udzielanie pomocy
uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Na podstawie § *5 ust. 3 ro/.porządżenią Rady Ministrów z dnia Ł 2 lipca 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na /akup
podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. L". / 2013 r. póz. 818) zarządzam, co
następuje:

§1

1. Upalam termin do dnia 10 września 2013 r do składania wniosków o do finansów ani o
zakupu podręczników:
1) uczniom / rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoc/.ynającym

\v roku szkolnym 2013/2014 naukę:
a) w klasach MII i V szkoły podstawowej,
b) w klasach I-II1 i V ogólnokształcącej szkoły muzyc/nej I stopnia,
c) w klasie I] szkoły ponadginmazjalnej: zasadniczej szkole zawodowej, liceum

ogólnokształcącym i technikum,
d) w klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.
e) w kla-sle V ogolnokszlałcącej szkoły s/.iuk pięknych,
f) w klasie II liceum plastycznego,

2) uczniom słabo widzącym, niesłyszacym. z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, umiarkowanym lub znac/nym oraz ue/niom z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedn^. / oiopełnoapra\vności jesi niopdnosprawność
wymieniona uyżej, posiadającym orzeczenie publicznej paradni psychologiczno-
pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3
ustawy z dnia 7 wronia 1901 r. o systemie oświaty {Dz. U. z 2004 r. Nr 25<jh póz.
2572, z p6źn. zm.), uc/eszczajacym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla d/ie^i
i miodzie/}'1 podstawowych, gimnazjów i b/.kół ponad gimnazjalnych: zasadniczych
s/kół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników.
techników uzupełniających oraz b/kół specjalnych przysposabiających do pracy dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnością m i sprężonymi, lub do ogólnokształcących s/.kó]
muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych Ł J s topniu,
ogólnokształcących szkół s/tuk pięknych, liceów plastycznych - bez ^zględu na
kryterium dochodowe w rodzinie.

2. Wnioski należy składać do dyrektora szkolj, do której uczeń uczęszcza lub będzie
uc/es/.czał w roku szkolnym 2Q13'2014.

3. Wymagane załączniki do wniosku o udzielenie dofinansowania, kryteria dochodowe.
wartość pomocy oraz tryb postępowania /wiązany z udzieleniem pomocy określa
ro/po rządzeni e Rady Ministrów wymienione na wsypie niniejszego zar/4d/enia.

S 2-

Wykonanie zarządzenia powier/a się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzc_du
Tamowa.
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Zarządzenie wchod/.i w życic z dniem podpisania.
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