
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA IMIELIN

      W SPRAWIE  DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Burmistrz Miasta Imielin  informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów 

klas I-III szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum na rok szkolny 2011/2012. 

Celem programu jest rozszerzenie podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom oraz 

wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez 

dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 

naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

Program skierowany jest do:
1. uczniów pochodzących z rodzin spełniających 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), tj. nie więcej niż 351 zł. dla osoby w rodzinie.
2. uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, 

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 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. 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), 

a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego 

lub rodziców zastępczych. 

Wnioski dot. dofinansowania zakupu podręczników są dostępne są  w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej przy ul. K. Miarki 7 i  Gimnazjum  przy ul. Sapety 8

Wnioski należy złożyć  w szkole , do której będzie uczęszczał  uczeń  w roku szkolnym 2011/2012

Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć odpowiednio kwot:

dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej do kwoty 180,00 zł

dla uczniów klas III gimnazjum do kwoty 325,00 zł

Zwrot kosztów zakupu podręczników  rodzicom uczniów , nastąpi po przedłożeniu  dowodu zakupu 
podręczników tj. faktury  VAT  wystawionej imiennie na ucznia lub rodzica lub rachunek, paragonu 
lub oświadczenia o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników 
należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach  omawianego programu. 


