
Zasady i tryb udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników 

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. 

„Wyprawka szkolna” 

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana: 

a) uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I szkoły 

ponadgimnazjalnej, 

b) uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 Ustawy 

z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2012/2013 

obowiązek szkolny w szkole ponadgimnazjalnej. 

2. Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w punkcie 1a), 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 2004r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2009r., nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. kwoty netto 351 zł na osobę. 

3. Pomocy udziela się uczniom klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzącym z rodzin, 

w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 

o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) tj. kwoty 

netto 504zł na osobę. 

4. Pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w punkcie 1a, 

pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium 

dochodowe, o którym mowa w pkt.2 tj. kwotę 351zł netto w przypadkach określonych 

w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej m.in.: ubóstwa, sieroctwa, 

bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 

potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego  

i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

a) liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 

5% ogólnej liczby uczniów, z terenu Gminy Staszów, którym udzielono pomocy 

w oparciu o kryterium, o którym mowa w punkcie 2, 



b) dyrektor szkoły po analizie wniosków złożonych, przez rodziców uczniów o których 

mowa w pkt.4 oraz zgodnie z informacją o liczbie uczniów zakwalifikowanych do 

otrzymania pomocy w tym trybie, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.  

5. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty: 
a) 352 zł - dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej. 

6. Pomoc finansowa jest udzielana na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów, 

rodziców zastępczych). W określonych przypadkach z wnioskiem mogą wystąpić: 

nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

Wzór wniosku oraz załączników do pobrania w sekretariacie szkoły, oraz ze strony 

internetowej szkoły zsestaszow.eu. Wniosek zawiera instrukcję pomocną przy jego 

wypełnieniu oraz informacje dodatkowe o zasadach i trybie udzielania 

dofinansowania. 

7. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 

szkolnym 2012/2013. 

8. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich osób pozostających 

w gospodarstwie domowym. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć 

oświadczenie o wysokości dochodów. 

a) we wniosku wykazuje się dochody czyli sumę miesięcznych przychodów bez względu 

na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszony o: 

• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach, 

• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

b) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód 

w wysokości 207zł. 

c) do wykazywanego dochodu netto nie wlicza się: 

• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego (jednorazowa zapomoga 

pieniężna), 

• wartości świadczeń w naturze (zapomogi rzeczowe), 

• świadczenia przysługującego bezrobotnemu za wykonywaną pracę społecznie 

użyteczną. 

9. Jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku 

stałego lub okresowego, zamiast zaświadczenia o dochodach można przedłożyć 

zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wydane 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 



10. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, 

którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub 

dodatku do zasiłku rodzinnego, zamiast zaświadczenia o dochodach można przedłożyć 

zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub 

dodatku do zasiłku rodzinnego wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

11. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w punkcie 1b) 

(uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) do wniosku - zamiast 

zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną. 

12. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w punkcie 3 

(uczniowie z rodzin o przekroczonym kryterium dochodowym) do wniosku - zamiast 

zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie oraz oryginały 

lub kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację życiową ucznia. 

13. Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) zakupują podręczniki. Zwrot 

kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu w sekretariacie szkoły 

dowodu zakupu. Dowodem zakupu jest: 

a) faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica 

zastępczego, 

b) rachunek uproszczony wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, 

rodzica zastępczego, 

c) paragon z kasy fiskalnej lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku 

oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” 

Wzór oświadczenia do pobrania w sekretariacie szkoły oraz ze strony 

internetowej szkoły zsestaszow.eu. 

14. Uprawnieni do odbioru kwoty dofinansowania są rodzice uczniów (prawni 

opiekunowie lub rodzice zastępczy). 

15. Termin wypłaty dofinansowania zostanie podany do wiadomości zainteresowanym 

w formie ogłoszenia lub informacji telefonicznej pod numerem (15) 864 31 18



 


