
 
 

ZIN.531.3.5.2012.JK                                                                    Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. 

  

 

  

Prezydenci Miast, 

Burmistrzowie Miast i Gmin, 

Wójtowie Gmin 

województwa mazowieckiego 

  

 

Dotyczy: zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym    

                programem pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” 

 

 

           Szanowni Państwo, 

 

w związku z realizacją Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2012 r., 

wprowadzonego Uchwałą Nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r., zwracam 

się z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych dotyczących liczby 

uczniów uprawnionych do objęcia programem. Informacja ta stanowić będzie podstawę do 

przekazania drugiej transzy środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 

biorących udział w programie.  

W nawiązaniu do pisma nr DWST-043-49/CZ/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.  

Pana Tadeusza Sławeckiego sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej  

(pismo w załączeniu) zwracam uwagę na fakt, że w 2012 r. w trakcie realizacji Rządowego 

programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” ulegną zmianie kryteria dochodowe 

uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników 

szkolnych, które w konsekwencji powinny zwiększyć liczbę uczniów korzystających ze 

wsparcia państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium 

dochodowe wynosi do 30 września 2012 r. – 351 zł netto na osobę w rodzinie, od  

1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł. W wypadku kryterium zawartego  

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych do 31 października 2012 r. 
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wynosi ono 504 zł netto, natomiast z dniem 1 listopada 2012 r. wzrośnie do 539 zł na osobę  

w rodzinie.  

Ministerstwo we wspomnianym powyżej piśmie wskazuje na taki sposób 

przeprowadzenia naboru uczniów przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, aby 

mogli z niego korzystać również uczniowie, którzy będą spełniali zweryfikowane kryteria. 

dochodowe. 

W celu przekazania informacji dotyczącej zweryfikowanej liczby uczniów 

uprawnionych do objęcia programem w poszczególnych klasach, należy  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2012 roku wypełnić formularz 

on-line znajdujący się pod adresem: 

http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/WyprawkaZweryfikowaneDane2012/ 

Następnie proszę o wysłanie (po uzupełnieniu właściwych podpisów i pieczątek) wersji 

papierowej ankiety pocztą na adres: 

Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Al. Jerozolimskie 32 

00-024 Warszawa 

z dopiskiem: „Wyprawka szkolna 2012”. 

  

W powyższej sprawie informacji udziela pracownik Wydziału Zarządzania Informacją pod  

nr tel: 22/551 24 00 wew. 2103 

  

  

  

  

  

Z poważaniem 

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

/-/ 

Mariusz Dobijański 

Mazowiecki Wicekurator Oświaty 
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