
Regulamin pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  
 

Regulamin określa warunki udzielenia pomocy uczniom objętym Rządowym programem 
„Wyprawka szkolna” 

 
PODSTAWA PRAWNA 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz 
wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. 

− Art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2009  
roku Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)  

 
§ 1 

 
Podstawy do złożenia wniosku: 

1). O dofinansowanie na zakup podręczników mogą ubiegać się rodzice, których 
dzieci,  w danym roku rozpoczynają naukę w klasie I, II lub III. 

2). Rodziny, w których łączny dochód netto na członka rodziny nie przekracza 
351 złotych.  

3). Nieobligatoryjnie rodziny, w których dochód na osobę przekracza 351 zł, ale w 
rodzinie występuje co najmniej jeden wymieniony czynnik: 

a. ubóstwo, 
b. sieroctwo, 
c. bezrobocie, 
d. bezdomność, 
e. niepełnosprawność, 
f. długotrwała choroba lub ciężka choroba, 
g. przemoc, 
h. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, 
i. bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
j. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 
k. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
l. alkoholizm lub narkomania, 
ł. zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe. 
 

§ 2 
 

Maksymalna wartość dofinansowania jaką może otrzymać uczeń klas I – III wynosi 
170 złotych.  
 
  
 
 



§ 3 
 

1). Pomoc finansowa na podręczniki jest udzielana na wniosek rodzica (opiekuna 
prawnego lub rodzica zastępczego) do dyrektora szkoła, do której uczeń będzie 
uczęszczał, w terminie ustalonym przez Organ Prowadzący tj. Wójta Gminy 
Biesiekierz. Informacji o ustalonym terminie udziela dyrektor szkoły. 

2). Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkoły. Do wniosku należy dołączyć: 
a). zaświadczenie o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny (netto), 
b). w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast 
zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o dochodach, 
c). dowód zakupu podręczników: 
- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna lub 
rodzica zastępczego), 
- rachunek, 
- paragon, 
- oświadczenie o zakupie podręczników (w przypadku oświadczenia należy dołączyć 
informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2010 roku - „Wyprawka szkolna”.  
d). zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy 
finansowej i wysokości zasiłku, o ile z takiego się korzysta.  
 
 

§ 4 
 

O dofinansowaniu, na podstawie złożonych wniosków zdecyduje Dyrektor Szkoły 
wraz z komisją  przez siebie powołaną w przeciągu dwóch tygodniu po terminie 
składania wniosków.  
 
 

§ 5 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Renata Mankiewicz 
/Dyrektor Szkoły/        


