
KOMUNIKAT  

Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin informuje o mo Ŝliwości dofinansowania 
zakupu podręczników szkolnych uczniom uczęszczającym do szkół i placówek miasta 
Lublin obj ętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka 
szkolna"  

 

 

Akty prawne dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej: 

1) uchwała Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego 
programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna"  

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. (Dz. U. nr 111, 
poz. 652). 

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 klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 

• w klasie III gimnazjum, 

• w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,  

• w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, 

• w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej. 

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 sprzęŜonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona wyŜej,  

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 młodzieŜy lub w 
ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach 
muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących 
szkołach baletowych lub liceach plastycznych. 



 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje: 

1) uczniom pochodzącym z rodzin spełniających 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 zł miesięcznie na jedną osobę w rodzinie; 

2) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach 
określonych w art. 7 tej ustawy (w tym zdarzenia losowego, sytuacje kryzysowej, klęski 
Ŝywiołowej lub ekologicznej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza 
uczeń;  

Gmina Lublin dysponować będzie określoną kwotą środków na pomoc w formie 
dofinansowania zakupu podręczników uczniom, których dochód w rodzinie przekracza 
kwotę 351 zł na osobę. Z tej formy pomocy skorzystać moŜe 10 % ogólnej liczby uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów klasy III gimnazjum uczęszczających do 
szkół i placówek miasta Lublina.  

Środki przekazywane będą do tych szkół, z których dyrektorzy wnioskować będą o pomoc dla 
uczniów z rodzin, wymagających wsparcia ze względu m.in. na  ubóstwo, sieroctwo, 
bezdomność, bezrobocie, długotrwałą lub cięŜką chorobę, przemoc w rodzinie, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania. 

3) uczniom niepełnosprawnym: słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w przypadku, gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyŜej, posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do  szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  dla dzieci i młodzieŜy. 

Uczeń moŜe otrzymać pomoc tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów. 
W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niŜ jedno z powyŜszych kryteriów do objęcia 
pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników - decyzję w sprawie jego wyboru 
pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia. 

Zasady udzielania pomocy: 

• Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na 
wniosek rodziców ucznia, (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a takŜe 
nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela 
ustawowego lub rodziców zastępczych.  
 

• Wnioski składać naleŜy składać  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 (bezwzględnie wymagane są załączniki 
potwierdzające sytuację bytową rodziny). 
 

• Ostateczny termin składania wniosków ustalony został na dzień  5 września 2011 r. 



zarządzeniem nr 693/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 lipca 2011 r.   
Warunkiem wypłaty przez szkołę przyznanego dofinansowania będzie 
przedłoŜenie w szkole dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy. Dowodem 
zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica 
(prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub 
oświadczenie o zakupie podręczników.  

Dofinansowanie  zakupu podręczników moŜe być przyznane: 

• dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, 

• dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia, 

• dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół 
podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas 
I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, 

do kwoty 180 zł 

• dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół 
podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-
VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia 
oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III 
ogólnokształcących szkół baletowych, 

do kwoty 210 zł 

 

 

 


