
INFORMACJA 
 

Dofinansowanie podręczników-wyprawka szkolna 2011/2012 
 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze 
względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na: 
1. kryterium dochodowe (351,00 zł), o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.); 
2. przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, poza 

kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza; 

3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży (poza kryterium dochodowym). 

 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopie orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną. 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, który przekracza kryterium dochodowe, 
a spełnia przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (sieroctwo, 
bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe itp.) 
wniosek powinien zawierać uzasadnienie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc (zgodnie  z §3 
ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111 poz. 652)). 

 
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 

szkolnym 2011/2012, w terminie do 08.10.2011r. 

 
Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty: 
 

� 180 zł – dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla uczniów niepełnosprawnych 
uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych 

� 325 zł – dla uczniów klasy III gimnazjum oraz dla uczniów niepełnosprawnych 
uczęszczających do klas I-III gimnazjum 

� 210 zł – dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas IV-VI szkoły 
podstawowej 

 
 

Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów 
zakwalifikowanych do otrzymania pomocy nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (rachunek, 
faktura), do wysokości wartości pomocy, o której mowa wyżej.  

 
 

 
 


