
DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW 2014/2015 
 
Dofinansowanie podręczników szkolnych otrzymują: 
-           uczniowie klas II , III oraz VI,  którzy spełniają kryterium dochodowe- – 539zł  (netto na 
osobę w rodzinie). 
Wartość pomocy nie może przekroczyć kl. II, III – 225 zł, klasy VI – 325 zł. 
Dochód wyliczamy na podstawie: 
-wynagrodzenia netto (z zakładu pracy), 
-renty lub emerytury, 
-zasiłku pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego, 
-alimentów, 
- dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miejskiego, 
-dodatku stałego, 
-dodatku okresowego, 
(dodatek celowy nie jest wliczany), 
-zasiłku rodzinnego na dziecko/dzieci, 
-świadczeń przedemerytalnych. 
Do wniosku należy dołączyć: 
-dokumenty lub ich kopie, na podstawie których został wyliczony dochód; 
- w przypadku osób bezrobotnych- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (nawet jeśli nie 
korzystają ze świadczeń urzędu); 
-zaświadczenie z MCPR o korzystaniu ze świadczeń (opieka i rodzinny) lub nie korzystaniu ze 
świadczeń. 
 
W bieżącym roku szkolnym dofinansowanie do podręczników mogą otrzymać uczniowie poza 
kryterium dochodowym (ograniczona ilość dzieci), którzy  znaleźli się w trudnej sytuacji  (ubóstwo, 
sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała ciężka choroba, alkoholizm, narkomania, przemoc w 
rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, bezdomność, bezrobocie, 
alkoholizm, zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe...), oraz uczniowie posiadający  orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną: 
 
-           uczniowie  słabowidzący, 
-          uczniowie niesłyszący, 
-          uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
-          uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawnością wyżej wymienioną. 
W przypadku osób przekraczających kryterium dochodowe, należało dodatkowo opisać trudną 
sytuację, w jakiej znalazła się rodzina. 
 
W przypadku dzieci z wymienionymi niepełnosprawnościami należało dołączyć do wniosku kopię 
orzeczenia wydanego przez PPP. (Nie dołączamy danych na temat dochodów rodziny.) 
Wnioski będą do pobrania w szkole (sekretariat szkoły) w drugiej połowie sierpnia. 

Termin składania wniosków upływa  
w dniu 5 września 2014 r (piątek). 

 
Dowodu zakupionych podręczników nie składamy wraz z wnioskiem. Przedstawiamy go przy 
odbiorze dofinansowania (w księgowości). 
 

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej szkoły. 


