
NFORM ACJ A  

 

O UDZIELANIU POMOCY UCZNIOM OBJĘTYM RZĄDOWYM PROGRAMEM 

WYPRAWKA SZKOLNA 

 

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym 

w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III  szkoły podstawowej 

a także uczniom: 

 słabowidzącym, 

 iesłyszącym, 

 słabosłyszącym, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

  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, 

 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b 

ust. 3 ustawy o systemie oświaty realizującym obowiązek szkolny (za wyjątkiem uczniów 

klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum). 

2. Dofinansowanie przysługuje: 

a) uczniom klasy III szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód nie 

przekracza kryterium dochodowego tj. 574 zł netto na osobę w rodzinie (nie dotyczy 

uczniów niepełnosprawnych), 

b) uczniom klasy III szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium 

dochodowego tj. w których dochód przekracza 574 zł netto na osobę w rodzinie, 

w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. w szczególności 

z powodu: 

 ubóstwa, 

 sieroctwa, 

 bezdomności, 

 bezrobocia, 

 niepełnosprawności, 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

 przemocy w rodzinie, 

 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 alkoholizmu lub narkomanii, 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 



Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej 

liczby uczniów klas III szkół podstawowych w całej gminie. 

c) niezależnie od dochodu uczniom: 

 słabowidzącym, 

 niesłyszącym, 

 słabosłyszącym, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

 autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

 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 o systemie oświaty realizującym 

obowiązek szkolny, za wyjątkiem uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy 

I gimnazjum.  

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, pomoc w formie dofinansowania 

obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty 

należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację 

programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną). 

3. Dofinansowanie przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców 

zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo  

na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia 

(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo 

pełnoletniego ucznia (wg załączonego wzoru). 

4. Wniosek należy złożyć w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 

2015/2016 w terminie do 15 września 2015 r. 

5. Do wniosku należy dołączyć: 

 w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium 

dochodowe - zaświadczenie o wysokości dochodów, w przypadku ubiegania się 

o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku 

rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – zamiast zaświadczenia o wysokości 

dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych 

w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego; 

 w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium 

dochodowego – uzasadnienie; 

 w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego - kserokopię 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy o systemie oświaty. 

 

 



6. Wartość pomocy będzie wynosić: 

 

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

do kwoty 
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 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 kwoty 
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 kwoty 
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 

do kwoty 
350 zł 



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 

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 kwoty 
607 zł 

 

7. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, 

rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) koszty zakupu 

podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa 

w pkt. 6. 

8. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT 

wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę 

prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie. 

W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków 

na zakup podręczników tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - 

„Wyprawka szkolna”. 

9. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane 

są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym 

rodzinny dom dziecka) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko 

ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, 

która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot dokonujący zakupu, 

na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały 

edukacyjne. 

10. Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 20 listopada 2015 r. 

11. Wydatki w ramach programu nie obejmują zakupu ćwiczeń, atlasów, słowników itp. 

W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu 

podręczników oferowanych w tzw. boxach. 

 

Wniosek można pobrać w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2015/2016 

oraz ze strony bip Urzędu Gminy Gorzyce (zakładka Jednostki Organizacyjne – Gminny Zespół 

Obsługi Finansowej w Gorzycach – ogłoszenia – wyprawka szkolna). 


