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Wójt Gminy Mokrsko informuje, że zgodnie  z Rządowym Programem 

Wyprawka szkolna  istnieje możliwość dofinansowania podręczników 

szkolnych na rok  2011/2012.  
 

Programem objęci są uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej oraz kl. III 

gimnazjum. 
 

W 2011 roku przewidywana kwota wyprawki szkolnej dla poszczególnych grup uczniów wynosi: 

   1. do kwoty 180 zł  dla uczniów kl. I – III szkoły podstawowej  

   2. do kwoty 325 zł dla uczniów kl. III gimnazjum 

 

Pomoc w formie dofinansowania  zakupu podręczników uczeń będzie mógł 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 dochód na osobę w 

rodzinie nie może przekroczyć miesięcznie 351,00 zł,  
2. przypadki określone  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( np.      

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji  kryzysowej) na podstawie decyzji 

dyrektora szkoły, do której  uczęszcza uczeń, 

3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

 

Warunkiem udzielenia  pomocy jest: 

 
-      złożenie wniosku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał  w roku szkolnym     

2011/2012 

    -   do wniosku należy dołączyć  zaświadczenie o wysokości dochodów ,  a w przypadku pobierania  

          świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego –  

          zamiast  zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu 

          ze  świadczeń pieniężnych w formie  zasiłku stałego  lub okresowego. 

 

Uwaga: 
     -   w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości  

         dochodów  - oświadczenie o wysokości dochodów. 

     -   w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego dochód  na osobę w rodzinie przekracza  

         kryterium dochodowe – do wniosku zależy dołączyć uzasadnienie.  

 

 

Formularze wniosku  do pobrania u dyrektorów szkół.  
 

Kompletne wnioski  należy składać  u dyrektorów szkół w terminie do 10 

września 2011 roku.  



   

 

 


