
 

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna" 
oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne 

Pomoc będzie udzielana zgodnie z:  
uchwałą Nr 76/2010 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. 

- „Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne,  

 Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom 
zasiłku powodziowego na cele edukacyjne z dnia 28 maja 2010 (Dz.U. z 2010 r. nr 95; 
poz. 612)  

I. Cele programu w zakresie dofinansowania zakupu podręczników:  
 
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 sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,  

 
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 
młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących 
szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, 
ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.  
 

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej można odbierać 
w sekretariacie szkoły. 
 
Wnioski należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Bieniewicach w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 września 2010 r. 



II. 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, 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.) – dochód 
na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto miesięcznie;  
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 
żywiołowe lub ekologiczne, bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub 
ciężka choroba, itp.), 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 sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży 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 niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia 
pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników - decyzję w sprawie jego wyboru 
pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.  
 
III. Wysokość dofinansowania wynosi:  

do kwoty 170 zł - dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla uczniów 
niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych…  

do kwoty 310 zł - dla uczniów klas II gimnazjów, dla uczniów 
niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów…  

do kwoty 200 zł - dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół 
podstawowych…  

IV. 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.  
 
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2010/2011.  
V. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W 
uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o 
wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.  
 
VI. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, 
można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o 
korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.  
 



 
VII. Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:  

- 
jedynie zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze 
świadczeń.  

 
społecznej następujące dokumenty:  

1) Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku 
- dotyczy osób zatrudnionych,  

2) Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek 
renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,  

3) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest 
zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu 
zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,  

4) Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (kserokopia),  

5) Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego z GOPS (kserokopia),  

6) Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku, a także zasiłku 
pielęgnacyjnego (kserokopia),  

7) Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu 
stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku,  

8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej 
działalności gospodarczej  

9) Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego.  

10) Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej.  
 
VIII. W przypadku ubiegania się o pomoc 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, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy 
dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  
 
IX. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, gdy dochód na osobę w rodzinie 
przekroczy 351 zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie (przypadki określone w art. 
7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym zdarzenia losowe, 
sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne, bezrobocie, sieroctwo, 
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, itp.)  



 
X. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników 
po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy. W przypadku zakupów 
zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości 
wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników.  
 
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest  
faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica  
zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W 
przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy 
dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku 
powodziowego na cele edukacyjne.  
 


