„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki
pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
Podstawa prawna
1. Art. 90 u ust.4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256 poz. 2572, z późn. zm.).
2. Uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 października w sprawie szczegółowych warunków,
form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa„
dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki
pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Formy realizacji programu rządowego
Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy
prowadzące szkoły, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup
nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). Maksymalna wysokość
wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:
·

2 480 zł dla szkół, w których liczba wynosi do 70 uczniów,

·

4 000 zł dla szkół, w których liczba wynosi od 71 do 170 uczniów,

·

12 000 zł dla szkół, w których liczba wynosi więcej niż 170 uczniów,

·

4 600 zł dla bibliotek pedagogicznych.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest zapewnienie przez organy prowadzące szkoły
20 proc. wkładu własnego na realizację zadania objętego wsparciem finansowym.
Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe przeznaczone na zakup
nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
wraz z wysokością otrzymanej dotacji w latach 2016-2017:
Lp.

Nazwa szkoły

1

Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

2
3
4

Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w
Kętrzynie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie

Kwota otrzymanej
Rok otrzymanej
dotacji
dotacji
12 000,00
2016
3 200,00

2017

12 000,00

2017

4 000,00

2017

