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WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013 – INFORMACJE 

 

I. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mrozy  Nr 56/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie 

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup 

podręczników, wnioski o wyprawkę szkolną należy złożyć  do 7 września 2012 r. 

 

II. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 

� rodzice, 

� opiekunowie prawni, 

� rodzice zastępczy, 

� za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych wniosek 

może złożyć: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba. 

 

III. KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA 

DOFINANSOWANIA 

Dofinansowanie mogą otrzymać uczniowie: 

1. klas I – IV szkół podstawowych oraz klasy I szkoły ponadgimnazjalnej  (liceum 

ogólnokształcące) pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 

351,00 zł netto (w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium 

dochodowe uprawniające do otrzymania dofinansowania wynosi  504,00 zł netto). 

2.  Pochodzący z rodzin, w których kryterium dochodowe przekracza kwotę 351,00 zł na 

osobę, lecz w rodzinach tych występuje trudna sytuacja życiowa spowodowana 

ubóstwem, bezrobociem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, 

długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie lub inną sytuacją wymienioną 

 w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., 

 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)  z wyłączeniem uczniów kl. I szkół podstawowych. 

3.  Słabowidzący, niesłyszący z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

z niepełnosprawnością sprzężona w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie 
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kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. 

 

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA „WYPRAWKI SZKOLNEJ” 

ORAZ WYSOKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEGO DOFINANSOWANIA 

 

Osoby uprawnione 
Kwota 

dofinansowania 

Zakup podręczników 

 

- uczniowie  klas  I-III  szkoły podstawowej 

- uczniowie niepełnosprawni klas I-III  szkoły podstawowej  

180 zł 

 

- uczniowie  klasy IV  szkoły podstawowej 

- uczniowie niepełnosprawni klasy IV-VI szkoły podstawowej 

210 zł 

 

- uczniowie niepełnosprawni gimnazjum 
325 zł 

 

- uczniowie klasy I szkoły ponadgimnazjalnej (liceum 

ogólnokształcące) 

- uczniowie niepełnosprawni szkoły ponadgimnazjalnej (liceum 

ogólnokształcące) 

352 zł 

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY 

� wniosek, 

�  zaświadczenie  o wysokości dochodów wystawione przez zakład pracy, 

� zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia 

pozarolniczej działalności gospodarczej,  

� zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego 

 (w przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów, których rodzina korzysta ze 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub 
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okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości 

dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych), 

� zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub  kserokopia nakazu 

płatniczego za 2012 r., 

� zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach 

płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury, 

� dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów, 

� w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie ww. 

dokumentów, można przedłożyć oświadczenie o wysokości dochodów  

(w takiej sytuacji należy wskazać przyczynę braku możliwości uzyskania 

zaświadczeń), 

� w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, 

niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ucznia  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi zamiast zaświadczenia o wysokości 

dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, 

� w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia  z rodziny,  w której dochód na 

osobę przekracza kryterium dochodowe, tj. 351,00 zł, zamiast zaświadczenia 

 o  wysokości dochodów do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.  

 

VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć  do dyrektora szkoły, do 

której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w nieprzekraczalnym  terminie 

do 7 września 2011r. 

 

VII. SPOSÓB PRZYZNANIA DOFINASOWANIA 

� wnioski rozpatruje dyrektor szkoły, 

� dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów 

uprawnionych do otrzymania  dofinansowania i przekazuje ją do Wójta Gminy 

Mrozy,  

� po otrzymaniu listy Wójt Gminy Mrozy ustala liczbę uczniów, którzy mogą 

zostać objęci pomocą w danej szkole i powiadamia dyrektora o podziale 
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środków, następnie przekazuje środki na dofinansowanie zakupu 

podręczników danej szkole, 

� dyrektor szkoły po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników przez 

rodziców, zwraca im koszt zakupu do wysokości wartości zakupu nie 

przekraczając maksymalnej kwoty dofinansowania. W przypadku szkoły 

prowadzonej przez osobę prawną nie będącą jednostką samorządu 

terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zwrotu zakupów podręczników, po 

przedłożeniu dowodu zakupu dokonuje Wójt, 

� dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na 

ucznia lub rodzica, 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 „Wyprawka Szkolna”, 

� w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszt zakupu 

podręczników jest zwracany rodzicom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu 

zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie 

uczęszczał, adres szkoły, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu 

dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, 

na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. 

Oprac. Agnieszka Kowalczyk 

Podinspektor ds. oświaty, kultury, sportu i archiwum 

Tel: 25 7574190 


