
 

WYPRAWKA SZKOLNA 

 Zgodnie z rządowym programem „Wyprawka szkolna” rodzice dzieci rozpoczynających 

naukę w klasach I - III szkoły podstawowej, w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej I stopnia, w klasach III gimnazjum, w klasach III ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej II stopnia, w klasach III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach                    

VI ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz uczniów niepełnosprawnych, którzy znajdują               

się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 

2011/2012 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników. 

W tym roku programem objęto trzy grupy uczniów: 

– pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa                  

w art. 8 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm), tj. 351 zł,   

– pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, 

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), na podstawie 

decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, 

– posiadających 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 2011/2012 

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. 
 

Wysokość dofinansowania: 

1) do 180 zł 

- dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej, 

- dla uczniów klas I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 

- dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim,                

z niepełnosprawnościami sprzężonymi (gdy jedną z niepełnosprawności                            

jest wymieniona wcześniej) – klas I – III szkoły podstawowej i I – III  ogólnokształcącej 

szkoły muzycznej I stopnia, z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) do 325 zł 

- dla uczniów klas III gimnazjum,  

- dla uczniów klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla uczniów klas 

III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla uczniów klas VI ogólnokształcącej 

szkoły baletowej, 

- dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim,               

z niepełnosprawnościami sprzężonymi (gdy jedną z niepełnosprawności                            

jest wymieniona wcześniej) –   klas I – III gimnazjum,  klas I – III ogólnokształcącej 

szkoły muzycznej II stopnia, klas I – III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych             

oraz klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły baletowej -  z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

3) do 210 zł 



- dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim,              

z niepełnosprawnościami sprzężonymi (gdy jedną z niepełnosprawności                            

jest wymieniona wcześniej) –   klas IV – VI szkoły podstawowej,  klas IV – VI 

ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas I – III ogólnokształcącej szkoły 

baletowej -  z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego; 

4) do 315 zł 

– dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim,              

z niepełnosprawnościami sprzężonymi (gdy jedną z niepełnosprawności                           

jest wymieniona wcześniej) –   realizujący kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej 

- z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego; 

5) do 390 zł 

- dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim,              

z niepełnosprawnościami sprzężonymi (gdy jedną z niepełnosprawności                           

jest wymieniona wcześniej) – realizujący kształcenie w liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących                     

i technikach uzupełniających oraz  klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej            

II stopnia, klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII – IX 

ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceum plastycznego - z orzeczeniami                       

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 Pomoc, o której mowa wyżej, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych 

opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej 

osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 

szkolnym 2011/2012 w terminie do 9 września 2011 r. Do wniosku należy dołączyć 

zaświadczenie o wysokości dochodów netto za miesiąc poprzedzający jego złożenie.                      

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia                       

o wysokości dochodów netto – oświadczenie o wysokości dochodów netto. 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.  

Dofinansowaniem przy przekroczeniu dochodu nie może być objęte więcej niż 10% 

ogólnej liczby uczniów w klasach I-III szkół podstawowych, klasy III gimnazjum 

oraz uczniów szkół artystycznych z wyjątkiem szkół prowadzonych przez 
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii 

przedmiotowego orzeczenia. 

Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych                 

do otrzymania dofinansowania i przekazuje ją do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu,                

w terminie do dnia 16 września 2011 r. Środki finansowe przekazane zostaną na rachunek 

bankowy szkoły po otrzymaniu dotacji celowej. 

Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników do wysokości dofinansowania,              

po okazaniu przez rodziców (opiekunów) dowodu zakupu. 

 (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania 

pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - Dz. U. z 2011 r., Nr 111, poz. 652). 

  

 

 

  

 


