
ZARZĄDZENIE NR 431/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na 
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019.

Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1796) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się do dnia 12 października 2018 r. termin składania wniosków o przyznanie pomocy 
w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do 
kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów słabowidzących, 
niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2018 r. poz.996, 1000, 1290, 1669), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym 
mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60 i 949 i 2203), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do: 
klas III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach 
I stopnia,  klas I i II branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół 
specjalnych przysposabiających do pracy; w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, uczęszczających również do klas III szkół podstawowych.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin  ds. 
społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
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