
 
INFORMACJA DLA RODZICÓW 

 

„WYPRAWKA SZKOLNA” 2010 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 95, 
poz. 612) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom 
na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele 
edukacyjne uruchomiony został rządowy program pomocy uczniom w 2010 roku – 
„Wyprawka szkolna”. 
 

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 

 
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 (351,00 złotych), 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 (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej ): 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

 1) ubóstwa; 

 2) sieroctwa; 

 3) bezdomności; 

 4) bezrobocia; 

 5) niepełnosprawności; 

 6) długotrwałej lub cięŜkiej choroby; 

 7) przemocy w rodzinie; 

7a)potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 

w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

 10) braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-

wychowawcze; 

 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą; 

 12) trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

 13) alkoholizmu lub narkomanii; 

 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej 

 

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 moŜe być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w  których dochód na osobę 
w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 2. Liczba uczniów, 
którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie moŜe przekroczyć w danej gminie  
10 % ogólnej liczby uczniów, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem uczniów szkół 
prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego”. 
 
Sposób ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych: 

 
1. Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) ucznia Zespołu Szkól im. Jana 
Pawła II w Osieku w roku szkolnym 2010/2011 pobierają wniosek o dofinansowanie 
podręczników oraz po jego wypełnieniu składają go w sekretariacie Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Osieku, ul. Wolności 24a, 28-221 Osiek (pokój nr 3) do dnia 6 lipca 
2010 r. 
2. Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenia 
o korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych pomocy społecznej, orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, (jeŜeli dofinansowanie dotyczy zakupu podręczników dla ucznia 
niepełnosprawnego – druk nr 2). 
3. Zakupu podręczników dokonują rodzice ucznia lub prawni opiekunowie. 
4. Rodzice ucznia lub prawni opiekunowie przedkładają dyrektorowi szkoły dowód 
zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego 



opiekuna, rodzica zatępczego), lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie 
podręczników), następnie dyrektor na jego podstawie zwraca rodzicom koszty zakupu 
podręczników do wysokości takiej, jak podano wyŜej. W przypadku złoŜenia 
oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia naleŜy dołączyć informację  
o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 
roku – Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele 
edukacyjne. 
  
 

Termin składania wniosków  
od 23 czerwca do 6 lipca 2010 roku. 

 
 


