
 
Rządowy program pomocy uczniom w 2010r. - „Wyprawka szkolna”  

oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. 

Rada Ministrów przyjęła 28.05.2010 r. uchwałę Nr 76/2010 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom 
w  
2010 r. - „Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne oraz 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz.U. nr 95, poz.612). 

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 klasie II gimnazjum; 

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. 

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.) tj.: 351,00 zł; 

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), 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. 

 
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić: 
- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych: do 
kwoty 170 zł, 
- dla uczniów klas II gimnazjów, dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów: do kwoty 310 zł, 



- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych: do kwoty 200 zł. 
 
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2010r. „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele 
edukacyjne składa się do dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2010/2011 w terminie od dnia 01.07.2010r. do dnia 06.09.2010r. (wniosek do pobrania w szkole). 
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie 
wniosku. 
 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego 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 poza kryterium dochodowych ze względu na przypadki 
określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości 
dochodów należy dołączyć uzasadnienie. 

Dyrektor szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Marcinowice, zwraca rodzicom uczniów koszty 
zakupu podręczników,  po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy. 

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne lub 
osoby fizyczne,  koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu i do wysokości wartości pomocy, 
zwraca wójt gminy. 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie 
na ucznia, rodzica lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. 

 
Zgodnie z Harmonogramem realizacji programu w zakresie dofinansowania podręczników,  realizacja zwrotu 
rodzicom kosztu zakupu podręczników nastąpi do dnia 28 listopada 2010r.  
 

Cele programu w zakresie zasiłku powodziowego na cele edukacyjne: 
wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego: 
- dzieci realizujących w roku szkolnym 2009/2010 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, 
- uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2009/2010 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla 
dorosłych przez udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego w formie zasiłku powodziowego na zakup 
podręczników, pomocy dydaktycznych lub pokrycie innych wydatków edukacyjnych, o ile ich rodziny zostały 
zakwalifikowane do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków pomocy społecznej w 
wysokości do 6 000 zł w związku z powodzią w maju 2010 r. 

 

 

 

 

 


