
Drodzy Rodzice! 

Informuję, że do dnia 12 września 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie  
do zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015. 

Uprawnieni są uczniowie:  

 w przypadku których miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto  

lub poza kryterium dochodowym 

 pochodzący z rodzin, w których występuje: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; 
niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu 
ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych, 
wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna.  

 słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest niepełnoprawność 
wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku 
szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej (z wyjątkiem kl. I) lub gimnazjum. 

 
Aby otrzymać zwrot kosztów zakupu podręczników należy: 

 złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły (dostępny na stronie www.zsdebnica.pl lub w sekretariacie szkoły) 

 do wniosku dołączyć: 
w przypadku ubiegania się o pomoc przy spełnionym kryterium dochodowym 
- zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu zasiłku rodzinnego, 
lub 
- w wyjątkowych przypadkach dołączyć do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości 
dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2012 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia 
wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników oraz inne dokumenty wskazane w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania 
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3),  
lub 
- oświadczenie o wysokości dochodów wraz ze wskazaniem przyczyny braku możliwości uzyskania 
zaświadczenia, 
w przypadku ubiegania się o pomoc poza kryterium dochodowym 
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, 
- wyczerpujące uzasadnienie (część II punkt 4 wniosku) 

 dołączyć dowód zakupu podręczników – fakturę VAT lub rachunek wystawiony imiennie na rodzica, 
opiekuna prawnego lub paragon wraz z oświadczeniem o zakupie podręczników i informacją o rozliczeniu 
wydatków tylko w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna 2014” lub w przypadku zakupów 
grupowych faktura VAT z imienną listą uczniów zawierającą wykaz zakupionych podręczników, kwotę i datę 
zakupu oraz czytelnym podpisem osoby dokonującej zakupu. 

 
Maksymalne dofinansowanie wynosi: 
• w klasach II i III szkoły podstawowej – 225 zł 
• w klasie VI szkoły podstawowej – 325 zł 
 
Maksymalne dofinansowanie dla uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, dofinansowanie do zakupu podręczników przyznane zostanie bez względu na kryterium dochodowe 
wynosi: 
• kl. II-III szkoły podstawowej – 225 zł,  
• kl. IV-VI – 325 zł,  
• kl. I-III gimnazjum – 350 zł. 


