
       WYPRAWKA SZKOLNA  

 

Informacja na podstawie projektu  rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r . w 
sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy fi nansowej uczniom na zakup 
podr ęczników i materiałów edukacyjnych .  

Uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach  II, III  i VI szkoły 
podstawowej , klasie III szkoły ponadgimnazjalnej  ( zasadniczej  szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego i technikum) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników 
do kształcenia ogólnego. 

            Pomocy udziela si ę uczniom : 

1. pochodz ącym z rodzin , w których dochód na osob ę w rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego na osob ę w rodzinie , o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623 i 1650) tj. 539 
zł netto  

2. pochodz ącym z rodzin niespełniaj ących kryterium dochodowego  w przypadkach 
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po mocy społecznej  (Dz. U. z 2012 
r. poz.1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182 i poz.509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 
niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, 
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…, na podstawie 
decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie 
udzielona pomoc w tym trybie nie mo że przekroczy ć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów 
uprawnionych  do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach II, III i VI szkoły podstawowej i 
klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, 

3. uczniom:  1) słabowidzącym, 2) niesłyszącym, 3) słabosłyszącym,4) z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym afazją ,5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 6) z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym, 7) z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej, 

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 
uczęszczaj ącym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyj ątkiem klasy I  , 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych . 

 W przypadku uczniów z upo śledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znac znym  
oraz uczniów z niepełnosprawno ściami sprz ężonymi  jeżeli jedn ą z niepełnosprawno ści jest 



upo śledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znaczn ym dofinansowanie obejmuje 
równie ż  zakup materiałów edukacyjnych , o których mowa w art.3 pkt.24 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty; są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia 
rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane 
przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów. 

Dofinansowanie do materiałów edukacyjnych nie przysługuje w/w uczniom uczęszczającym w roku 
szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej w przypadku gdy uczniowie ci korzystają  z 
podręcznika zapewnionego przez ministra ds. oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust.1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej społecznej. 

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podr ęczników mo że złożyć: 

1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy), 
2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub 

rodziców zastępczych. 

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podr ęczników składa si ę  do dyrektora szkoły, 
do której ucze ń będzie ucz ęszczał w roku szkolnym 2014/2015 sukcesywnie najpó źniej  do dnia 
5 września 2014 r.   

Dowodem zakupu podr ęczników i materiałów edukacyjnych mo że być: 

1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), 

2. rachunek, paragon, 

3. oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją 
o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka 
szkolna”, 

4. w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do 
kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych  zwrot kosztów następuje po przedłożeniu 
 potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie 
uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub  materiałów edukacyjnych, kwotę 
zakupu, datę zakupu i czytelny  podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot 
dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i 
materiały edukacyjne. 

Wysoko ść dofinansowania  zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić: 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym klas I szkoły podstawowej  nie korzystających z 
podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. 

do kwoty 175 zł 

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej , 
2) dla uczniów: 
a) niepełnosprawnych: klasy II lub III  szkoły podstawowej , 
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

do kwoty 225 zł  



lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum ,  
- niekorzystaj ących z podr ęczników do kształcenia specjalnego 
dopuszczonych do u żytku szkolnego przez ministra wła ściwego do 
spraw o światy i wychowania;  

c) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych . 

dla uczniów: 
1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszący, z 

niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z 
zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej;  

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum  
- korzystaj ących z podr ęczników do kształcenia specjalnego 
dopuszczonych do u żytku szkolnego przez ministra wła ściwego do 
spraw o światy i wychowania; w przypadku korzystania z cz ęści 
podr ęczników do kształcenia ogólnego (nieb ędących podr ęcznikami do 
kształcenia specjalnego) dopuszczonych do u żytku szkolnego przez 
ministra wła ściwego do spraw o światy i wychowania lub materiałów 
edukacyjnych, koszt podr ęczników do kształcenia ogólnego 
dopuszczonych do u żytku szkolnego przez ministra wła ściwego do 
spraw o światy i wychowania nie mo że być wyższy ni ż 25% kwoty 770 zł  

do kwoty 770 zł 

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej ; 
2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej niekorzystających z 
podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania 

do kwoty 325 zł  

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, 
słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, 
w tym zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły 
podstawowej  korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do 
kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł. 

do kwoty  

770 zł 

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym)  gimnazjum , niekorzystających z podręczników do kształcenia 
specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania  

do kwoty 350 zł  

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, 
słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,  korzystających 

do kwoty 607 zł 



z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku 
korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących 
podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników 
do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 
607 zł 
1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej ; 
2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym), 

do kwoty 390 zł 

1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum 
ogólnokształc ącego i technikum , 
2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym), liceum ogólnokształc ącego lub technikum,  

do kwoty 445 zł 

 
Rodzice proszeni s ą o kierowanie wszelkich pyta ń i wątpliwo ści do szkoły, do której ucze ń będzie 
uczęszczać od wrze śnia 2014 r.  

 

 


