
 WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013 

Pomoc finansowa może być przyznana również uczniom klas II-IV  szkoły 
podstawowej w sytuacji, gdy dochód netto na osobę w rodzinie przekracza kryterium 
dochodowe (351 zł.), ale z uwagi na trudną sytuację rodzinną, w szczególności z powodu: 
ubóstwa, alkoholizmu, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 
choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, zdarzenia losowego.  

Osoby składające wniosek w tym trybie zamiast zaświadczenia o wysokości 
dochodu przedkładają uzasadnienie. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w 
powyższym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów. 

 

Kto może się ubiegać o 
dofinansowanie? 

Warunki  
Dokumenty, jakie należy 

złożyć? 

Jaką kwotę 
można 

otrzymać? 
Uczniowie klasy I 
szkoły podstawowej 

dochód netto w rodzinie nie 
przekracza 504 zł na członka 
rodziny 

Wniosek +  
Zaświadczenia o 
wysokości dochodu netto 
za miesiąc poprzedzający 
złożenie wniosku. 

180 PLN 

Uczniowie klas II, III 
szkoły podstawowej 

dochód netto w rodzinie nie 
przekracza 351 zł na członka 
rodziny 

Wniosek +  
Zaświadczenia o 
wysokości dochodu netto 
za miesiąc poprzedzający 
złożenie wniosku. 

180 PLN 

Uczniowie klasy IV 
szkoły podstawowej 

dochód netto w rodzinie nie 
przekracza 351 zł na członka 
rodziny 

Wniosek +  
Zaświadczenia o 
wysokości dochodu netto 
za miesiąc poprzedzający 
złożenie wniosku. 

210 PLN 

Uczniowie klas I -III 
szkoły podstawowej 

uczniowie słabo widzący, 
niesłyszący, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim 
oraz uczniowie z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi  

Wniosek + kopia 
orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego z 
PPP 

180 PLN 

Uczniowie klas IV-VI 
szkoły podstawowej 

uczniowie słabo widzący, 
niesłyszący, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim 
oraz uczniowie z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi  

Wniosek + kopia 
orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego z 
PPP 

210 PLN 

Uczniowie klas I, II, III 
gimnazjum 

uczniowie słabo widzący, 
niesłyszący, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim 
oraz uczniowie z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi  

Wniosek + kopia 
orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego z 
PPP 

325 PLN 



 

Druki wniosków są dostępne w 
sekretariacie szkoły oraz w pokoju 

numer 26.  

 

 

Wnioski można składać do dnia 10 
września 2012 roku w sekretariacie 

szkoły. 

 

 


