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Dotyczy: Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - ,,Wyprawka szkolna” 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 roku (Dz. U. poz. 706 z dnia 21 

czerwca 2012r.) określa  szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom objętym 

Rządowym programem  pomocy uczniom w 2012 r. ,,Wyprawka Szkolna”. 

 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom 

rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasie I 

szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. 

Programem są również objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym  

w lekkim stopniu oraz uczniowie a z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, realizujący obowiązek szkolny w szkołach podstawowych, gimnazjach  

i szkołach ponadgimnazjalnych. 

 Kryteria dofinansowania omówiono w załączniku nr 1 ,,Kryteria udzielania pomocy” 

Maksymalne kwoty dofinansowania dla 1 ucznia oraz kryteria dochodowe wynoszą: 

 

Beneficjenci - uczniowie 
Kryterium 

dochodowe 

Kwota 

dofinansowania 

 dla uczniów klas I szkoły podstawowej 504 zł 

180 zł 
 dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej 351 zł 

 dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły 

podstawowej 

bez względu 

na dochód 

 dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej 351 zł 

210 zł  dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły 

podstawowej 

bez względu 

na dochód 

 dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum bez względu 

na dochód 
325 zł 

 dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, 

zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 

ogólnokształcącego i technikum 

351 zł 

352 zł 

 

 dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły 

zawodowej 

bez względu 

na dochód 

 dla uczniów niepełnosprawnych liceum 

ogólnokształcącego 

 dla uczniów niepełnosprawnych klas II-III liceum 

profilowanego  

 dla uczniów niepełnosprawnych technikum 

 dla uczniów niepełnosprawnych klas II-III 

uzupełniającego liceum ogólnokształcącego 

 dla uczniów niepełnosprawnych klas II-III technikum 

uzupełniającego 

 



Wniosek składa się w terminie do dnia 5 września 2012 r. ustalonym przez Burmistrza Miasta Dębicy 

(Zarządzenie Nr 117/2012 z dnia 09.07.2012 r.) do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 

uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 i załącznik nr 3 (dla 

ucznia niepełnosprawnego). 

Pomoc 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. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, kopię orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz 

dowód zakupu podręczników. 

Zadaniem dyrektorów szkół jest zebranie wniosków i przekazanie listy (wg załącznika nr 4) 

uprawnionych uczniów do Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy. Sporządzenie listy uczniów 

powinno być poprzedzone wnikliwą analizą i weryfikacją wniosków z uwzględnieniem: 

 wniosków złożonych ze względu na kryterium dochodowe pod kątem właściwego 

udokumentowania dochodów (zaświadczenia, oświadczenia) 

 wniosków złożonych ze względu na niepełnosprawności (orzeczenia poradni) 

 wniosków złożonych z przekroczeniem kryterium dochodowego (uzasadnienie). 

Miejski Zarząd Oświaty po zebraniu informacji ze szkół ustali liczbę uczniów uprawnionych do 

otrzymania pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej uwzględniając 5% limit. Po otrzymaniu z MZO informacji o liczbie uczniów, 

którzy mogą być objęci pomocą w danej szkole w tym trybie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję  

w sprawie przyznania pomocy (zatwierdza listę uczniów, którym przyznano pomoc). 

Dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Dębica sporządzają 

listę wypłat (załącznik nr 5) i dokonują zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów, po 

przedłożeniu dowodu zakupu. 

Dyrektorzy szkół prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego niż Gmina 

Miasto Dębica zatwierdzają listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazują wraz z pełną 

dokumentacją (wnioski, zaświadczenia, faktury) do realizacji do Miejskiego Zarządu Oświaty, który 

sporządza listę wypłat i dokonuje zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów. 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT lub 

rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego lub rodzica zastępczego. 

Tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dowodem zakupu może być paragon lub 

oświadczenie o zakupie podręczników.  

Jeżeli dowodem zakupu będzie paragon, należy nakleić go na większą kartkę papieru umieszczając na 

niej następujące dane: 

- imię i nazwisko ucznia, 

- klasę i adres szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał, 

- wykaz zakupionych podręczników, 

- datę zakupu 

- czytelny podpis ucznia, rodzica, opiekuna prawnego lub rodzica zastępczego. 

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć 

informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. 

– ,,Wyprawka szkolna” oraz dane jak w przypadku paragonu. 

W przypadku zakupu podręczników (np. przez Radę Rodziców) dla większej grupy uczniów, 

koszty zakupu zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot 

dokonujący zakupu.  

Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: 

- imię i nazwisko ucznia, 

- klasę i adres szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał, 

- wykaz zakupionych podręczników, 

- kwotę zakupu, 

- datę zakupu 

- czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. 

Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury 

VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. 


