
      RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015       

                           „WYPRAWKA SZKOLNA”  

Zgodnie z rozwiązaniami  w Rządowym programie pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka 

szkolna” pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w 

tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, obejmie się: 

1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły 

podstawowej,  

2. uczniów słabowidzących,  

3. uczniów niesłyszących,  

4. uczniów słabosłyszących,  

5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  

7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,  

10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym 

mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej 

dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i 

młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem 

klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów 

ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół 

muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, 

z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z 

wyjątkiem klas I i IV. 

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium 

dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano  

jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w 

br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w 

rodzinie. 

I . Planowana kwota dofinansowania  225 zł. 

II. Termin składania wniosków: 

Ustala się termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników –  

do dnia 04 września 2015 r. 

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy: 



Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także 

nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub 

rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2015 roku do dyrektora szkoły, do której 

uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.Wnioski można pobrać u dyrektora 

szkoły lub w Gminnym Zespole ds. Oświaty w Potoku Górnym p.32. 

Do wniosku należy dołączyć: 

- w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o 

wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast 

zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie 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 można 

przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze 

świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,  

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast 

zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, 

w tym poradnię specjalistyczną 

- w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu 

na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy 

dołączyć uzasadnienie. 

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i w 

terminie do dnia 20 listopada 2015 r. następuje zwrot kosztów indywidualnie zakupionych 

podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub 

podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – 

również koszt zakupu materiałów edukacyjnych po przedłożeniu dowodów zakupów takich 

jak: 

- faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub 

rodzica zastępczego, 

lub  

- paragon, 

lub 

- oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o 

rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – 

„Wyprawka szkolna”. 

Wypłata dofinansowania odbywać się będzie u dyrektora szkoły , po przedłożeniu w/wym. 

dowodów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.  

IV. Wzór wniosku :  

1. Wzór Nr 1 - Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2015 r. 

(dotyczy uczniów klas III  szkoły podstawowej) .  


