
WÓJT GMINY KROTOSZYCE   
Informuje , że w ramach rz ądowego programu pomocy uczniom 

 „Wyprawka szkolna” mo żna podj ąć starania o dofinansowanie zakupu 
podr ęczników na rok szkolny 2011/2012.  

Wnioski nale ży składa ć do 5 wrze śnia 2011r. w sekretariacie szkoły, do której 
uczeń będzie ucz ęszczał. Formularze s ą już w szkołach dost ępne. 

 
FORMA I ZAKRES POMOCY 

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku 
szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w 
klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwanych 
dalej „szkołą”. 
 
 2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest 
udzielana uczniom: 

 1)  słabo widzącym, 
 2)  niesłyszącym, 
 3)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
 4)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-3 
 

 - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów 
ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników 
uzupełniających, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, 
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, 
ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych, zwanych dalej „szkołą”. 
 
 3. Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę 
nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 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 ). 
 
 4. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pomoc może 
być udzielona uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w 
rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 3. Liczba uczniów, którym zostanie 
udzielona pomoc w tym trybie, nie może 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.  
 
 5. W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w trybie, o którym mowa w ust. 4, nie może 
przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasy VI 
ogólnokształcącej szkoły baletowej, prowadzonych przez tego ministra. 
 
 6. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty: 

 1)  180 zł - dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I-III ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia; 

 2)  180 zł - dla ucznia:  
  a)  słabo widzącego,  
  b)  niesłyszącego,  
  c)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  
  d)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c  
  - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły 
podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 



 3)  325 zł - dla ucznia klasy III gimnazjum, dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II 
stopnia, dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz dla ucznia klasy VI 
ogólnokształcącej szkoły baletowej; 

 4)  325 zł - dla ucznia:  
  a)  słabo widzącego,  
  b)  niesłyszącego,  
  c)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  
  d)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c  
  - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III 
gimnazjum, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III 
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej; 

 5)  210 zł - dla ucznia:  
  a)  słabo widzącego,  
  b)  niesłyszącego,  
  c)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  
  d)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c  
  - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły 
podstawowej, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasach I-III 
ogólnokształcącej szkoły baletowej; 

 6)  315 zł - dla ucznia:  
  a)  słabo widzącego,  
  b)  niesłyszącego,  
  c)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  
  d)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c  
  - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole 
zawodowej; 

 7)  390 zł - dla ucznia:  
  a)  słabo widzącego,  
  b)  niesłyszącego,  
  c)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  
  d)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c  
  - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i 
technikach uzupełniających oraz w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w 
klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły 
baletowej oraz w liceum plastycznym. 

 
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także 

nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców 
zastępczych. Wnioski nale ży składa ć w sekretariatach szkół (wnioski nale ży pobra ć w szkole, do której 
uczęszcza dziecko). 

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

      Wójt Gminy 

                      Beata Castan eda Trujillo 
                                                 
 


