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Dyrektorzy szkół podstawowych,
Dyrektorzy gimnazjów

Szanowni Państwo,
zwracam się do Wszystkich Państwa Dyrektorów z prośbą o dołożenie
wszelkich starań, aby uczniom klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz uczniom
klasy I gimnazjum zapewnić ustalone przez szkołę podręczniki i materiały
ćwiczeniowe, tak aby mogli z nich korzystać już z początkiem nowego roku
szkolnego, zgodnie z określonym w szkole planem zajęć.
Proszę wziąć pod uwagę, że oprócz czasu niezbędnego na uruchomienie
dotacji celowej, odpowiednio wcześnie muszą być również podjęte czynności
związane z zamówieniem i zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
tak aby mogły one zostać dostarczone do szkół z początkiem roku szkolnego.
Pragnę przypomnieć, że w roku szkolnym 2014/2015 bezpłatnie podręczniki
i materiały ćwiczeniowe otrzymali uczniowie klasy I szkoły podstawowej.
W najbliższym roku szkolnym prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników
oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługuje już uczniom klas I, II
i IV szkoły podstawowej oraz uczniom klasy I gimnazjum.

System udzielania dotacji celowej został skonstruowany na tyle elastycznie, na
ile to możliwe w przypadku finansowania zadania zleconego. Każda szkoła ma
wpływ na moment otrzymania dotacji. Informację lub wniosek, niezbędne do
udzielenia dotacji, dyrektorzy szkół mogli składać do organów prowadzących
już od połowy marca bieżącego roku. Jednostka samorządu terytorialnego
mogła otrzymać środki na zakup podręczników już w maju (przekazanie dotacji
odbywa się najpóźniej do 15 października).
O przebiegu koniecznych działań związanych z zapewnieniem uczniom dostępu
do bezpłatnych podręczników w roku szkolnym 2015/2016 informowaliśmy
Państwa w piśmie z dnia 17 kwietnia br. (treść pisma jest zamieszczona
również
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informacyjnych przeprowadzonych w całym kraju w okresie styczeń-marzec
2015 r. Pod podanym adresem są zamieszczone wszystkie materiały dotyczące
realizacji tego zadania.
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