
Kto się może 
ubiegać

Warunki Dokumenty, jakie należy 
złożyć

Dokumenty, na 
podstawie których 
będzie dokonywana 
wypłata

Jaką kwotę 
można 
otrzymać

uczniowie, 
którzy w roku 
szkolnym 
2012/2013 
będą uczniami 
klas I szkoły 
podstawowej

  

dochód netto 
w rodzinie nie 
przekracza 504 zł na 
członka rodziny

Wniosek + zaświadczenie 
o wysokości dochodów 
netto za miesiąc 
poprzedzający złożenie 
wniosku 
lub 
zaświadczenie 
o korzystaniu 
ze świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej w 
formie zasiłku stałego lub 
zasiłku okresowego 
lub 
w szczególnych 
przypadkach 
oświadczenie 
o wysokości dochodu netto 
za miesiąc poprzedzający 
złożenie wniosku.

-imienna faktura VAT

-imienny rachunek

-paragon

-oświadczenie wraz 
z informacją 
o rozliczeniu wydatków 
tylko                   w 
ramach Rządowego 
programu "Wyprawka 
szkolna".

do 180 PLN

uczniowie, 
którzy w roku 
szkolnym 
2012/2013 
będą uczniami 
klas II, III 
szkoły 
podstawowej

dochód netto 
w rodzinie nie 
przekracza 351 zł na 
członka rodziny

Wniosek + zaświadczenie 
o wysokości dochodów 
netto za miesiąc 
poprzedzający złożenie 
wniosku 
lub 
zaświadczenie 
o korzystaniu 
ze świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej w 
formie zasiłku stałego lub 
zasiłku okresowego 
lub 
w szczególnych 
przypadkach 
oświadczenie 
o wysokości dochodu netto 
za miesiąc poprzedzający 
złożenie wniosku.

-imienna faktura VAT

-imienny rachunek

-paragon

-oświadczenie wraz 
z informacją 
o rozliczeniu wydatków 
tylko                   w 
ramach Rządowego 
programu "Wyprawka 
szkolna".

do 180 PLN

uczniowie, dochód netto Wniosek + zaświadczenie 



którzy w roku 
szkolnym 
2012/2013 
będą uczniami 
klas IV szkoły 
podstawowej

w rodzinie nie 
przekracza 351 zł na 
członka rodziny

o wysokości dochodów 
netto za miesiąc 
poprzedzający złożenie 
wniosku 
lub 
zaświadczenie 
o korzystaniu 
ze świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej w 
formie zasiłku stałego lub 
zasiłku okresowego 
lub 
w szczególnych 
przypadkach 
oświadczenie 
o wysokości dochodu netto 
za miesiąc poprzedzający 
złożenie wniosku.

-imienna faktura VAT

-imienny rachunek

-paragon

-oświadczenie wraz 
z informacją 
o rozliczeniu wydatków 
tylko                   w 
ramach Rządowego 
programu "Wyprawka 
szkolna".

do 210 PLN

uczniowie, 
którzy w roku 
szkolnym 
2012/2013 
będą uczniami 
klas I-III 
szkoły 
podstawowej

uczniowie: 
słabowidzący, 
niesłyszący, 
z upośledzeniem 
umysłowym 
w stopniu lekkim 
oraz uczniowie 
z niepełnosprawno- 
ściami sprzężonymi 
w przypadku, gdy 
jedną z 
niepełnosprawności 
jest 
niepełnosprawność 
wymieniona wyżej

Wniosek + kopia 
orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego z 
PPP*

-imienna faktura VAT

-imienny rachunek

-paragon

-oświadczenie wraz 
z informacją 
o rozliczeniu wydatków 
tylko                   w 
ramach Rządowego 
programu "Wyprawka 
szkolna".".

do 180 PLN

uczniowie, 
którzy w roku 
szkolnym 
2012/2013 
będą uczniami 
klas IV-VI 
szkoły 
podstawowej

uczniowie: 
słabowidzący, 
niesłyszący, 
z upośledzeniem 
umysłowym 
w stopniu lekkim 
oraz uczniowie 
z niepełnosprawno- 
ściami sprzężonymi 
w przypadku, gdy 
jedną z 
niepełnosprawności 
jest 
niepełnosprawność 
wymieniona wyżej

Wniosek + kopia 
orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego z 
PPP*

- imienna faktura VAT

-imienny rachunek

-paragon

-oświadczenie wraz 
z informacją 
o rozliczeniu wydatków 
tylko                   w 
ramach Rządowego 
programu "Wyprawka 
szkolna".

do 210 PLN



Uczniowie 
klas I, II, III 
gimnazjum

uczniowie: 
słabowidzący, 
niesłyszący, 
z upośledzeniem 
umysłowym 
w stopniu lekkim 
oraz uczniowie 
z niepełnosprawno- 
ściami sprzężonymi 
w przypadku, gdy 
jedną z 
niepełnosprawności 
jest 
niepełnosprawność 
wymieniona wyżej

Wniosek + kopia 
orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego z 
PPP*

-imienna faktura VAT

-imienny rachunek

-paragon

-oświadczenie wraz 
z informacją 
o rozliczeniu wydatków 
tylko                   w 
ramach Rządowego 
programu "Wyprawka 
szkolna".

do 325 PLN

PPP*  - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


