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WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

Uprzejmie informuję o możliwości ubiegania się o pomoc w ramach Rządowego Programu 
pomocy uczniom w 2015 r. –„Wyprawka szkolna". 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i 
materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) pomoc jest skierowana do trzech 
grup uczniów: 

1. uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej I stopnia; 

2. uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie 
klasy czwartej technikum; 

3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować 
wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla 
których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów 
edukacyjnych przysługuje: 

• uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 574 zł; 

• uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na 
podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki 
ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, 
narkomania w rodzinie); 

• uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód. 

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którego kopię należy dołączyć do wniosku. W 
przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o 
dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. W uzasadnionych 
przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – 
oświadczenie o wysokości dochodów. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe 
zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy. 

Wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów 
edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Termin składania wniosków do szkół 
został określony zarządzeniem Wójta Gminy Zławieś Wielka na dzień 4 września 2015 r. 

Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT, rachunku, 
paragonu) lub oświadczenia o dokonanym zakupie. 

Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść: 
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dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I i II szkoły 
podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

do 175 zł 

1. dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej;  
2. dla uczniów uczęszczających do klasy III ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej I stopnia; 
3. dla uczniów:  

a. słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym 
z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej oraz klasy III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,  

b. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających 
do klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum 

- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;  

4. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych  

do 225 zł 

dla uczniów: 

1. niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej lub klasy III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 

2. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do 
klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum 

-   korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; 

 w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego 
niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania 
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do 

do 770 zł  
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kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 
192,50 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej, klas V i VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej 
szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego 

do 325 zł 

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej, klas V i VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej 
szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w 
przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego 
niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania 
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł 

do 770 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk 
pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających 
z podręczników do kształcenia specjalnego 

do 350 zł 

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk 
pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z 
podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części 
podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego 
nie może być wyższy niż 303,50 zł 

do 607 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

do 390 zł 
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uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej 

1. dla uczniów klasy IV technikum; 
2. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI 
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas VII-
IX ogólnokształcącej szkoły baletowej 

do 445 zł 

Zgłoszona dodatkowo liczba uczniów spoza kryterium dochodowego, nie może przekroczyć 
w danej gminie 5% wszystkich uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy do zakupu 
podręczników, z wyłączeniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego z niepełnosprawnościami wymienionymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników. 

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania zawarte są w załączonym 
Rozporządzeniu Rady Ministrów; można je również uzyskać w sekretariacie szkoły, do której 
dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2015/2016 lub w Urzędzie Gminy Zławieś 
Wielka, u inspektor ds. oświaty, pok. 33. 

 

Barbara Gilewicz-Łukasik 

Inspektor ds. oświaty 

 

 

Załączniki 

Wniosek o przyznanie dofinansowania 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom 
na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 

 

  

 

 


