
WÓJT GMINY KROTOSZYCE   
 
informuje , Ŝe w ramach rz ądowego programu pomocy uczniom 
„Wyprawka szkolna” mo Ŝna podj ąć starania o dofinansowanie zakupu 
podr ęczników na rok szkolny 2010/2011.  
Wnioski nale Ŝy składa ć do 10 wrze śnia 2010r. w sekretariacie szkoły, do 
której ucze ń będzie ucz ęszczał. Formularze s ą juŜ w szkołach dost ępne. 
 

Cele programu  w zakresie dofinansowania zakupu podr ęczników : 
1. wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie 
zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę: 

• w klasach I-III szkoły podstawowej, 
• w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 
• w klasie II gimnazjum, 
• w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,  
• w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, 
• w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej. 

2. wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie 
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów: 

• słabo widzących, 
• niesłyszących, 
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
• z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyŜej,  
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieŜy lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I 
stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, 
ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych. 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń moŜe otrzymać tylko ze względu na jedno z 
trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:  
1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.); 
2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium 
dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w 
tym zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski Ŝywiołowe lub ekologiczne), na podstawie decyzji 
dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;  
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w przypadku, gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyŜej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieŜy lub w ogólnokształcących szkołach 
muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach 
sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych; 
W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niŜ jedno z powyŜszych kryteriów do objęcia pomocą w formie 
dofinansowania zakupu podręczników - decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu 
opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia. 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), 
 a takŜe nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub 
rodziców zastępczych. Wnioski nale Ŝy składa ć w sekretariatach szkół (wnioski nale Ŝy pobra ć  
w szkole, do której ucz ęszcza dziecko). 

Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów w miesiącu poprzedzającym złoŜenie 
wniosku. W uzasadnionych przypadkach do wniosku moŜna dołączyć – zamiast zaświadczenia – 
oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina 
korzysta ze świadczeń pienięŜnych w ramach pomocy społecznej, moŜna przedłoŜyć – zamiast 
zaświadczenia o dochodach – zaświadczenie o pobieraniu zasiłku stałego lub okresowego. W sytuacji 
ubiegania się o wsparcie dla ucznia niepełnosprawnego zamiast zaświadczenia o dochodach naleŜy 
dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną. 



 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić: 

• dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, 
• dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I 

stopnia, 
• dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych 

oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących 
szkół muzycznych I stopnia, 

do kwoty 170 zł 

• dla uczniów klas II gimnazjów, 
• dla uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych II 

stopnia, uczniów klas II ogólnokształcących szkół sztuk 
pięknych oraz uczniów klas V ogólnokształcących szkół 
baletowych, 

• dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, uczniów 
niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół 
muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III 
ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów 
niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół 
baletowych, 

do kwoty 310 zł 

• dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół 
podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI 
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów 
niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół 
baletowych, 

do kwoty 200 zł 

• dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół 
zawodowych, 

do kwoty 300 zł 

• dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z 
wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych, 

• dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących 
szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas 
IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów 
niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących szkół 
baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów 
plastycznych 

do kwoty 370 zł 

 

 

 


