
       Informacje związane z rządowym programem            

"Wyprawka szkolna" w 2015 r. 

 „WYPRAWKA SZKOLNA” -  2015 ROK 

 

PODSTAWA PRAWNA 
1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. 

Nr 256, poz.2572 ze zm.); 

2) Uchwała Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”; 

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych.   

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w Gminie  

Sławno  będzie udzielana uczniom: 

1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły 

podstawowej, pochodzącym z rodzin, których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego.( W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium 

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

kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w bieżącym roku kwota 

uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł netto na osobę w rodzinie -wzór 

wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 1), 

2) uczniom wymienionym w pkt 1 niespełniającym kryterium dochodowego (wzór 

wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 1), 

pochodzącym z rodzin, w których występuje: 

1. ubóstwo; 

2. sieroctwo; 

3. bezdomność; 

4. bezrobocie; 

5. niepełnosprawność; 

6. długotrwała lub ciężka choroba; 

7. przemoc w rodzinie; 

8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 

9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

12. trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13. alkoholizm lub narkomania; 
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14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; 

15. klęski żywiołowe lub ekologiczne; 

Liczba uczniów objętych pomocą na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów 

uprawnionych. 

3) bez względu na dochód 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, 

- 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 uczęszczającym w roku 

szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych,  do klas II i III gimnazjów, do 

szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, 

techników (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów 

edukacyjnych określa załącznik nr 2). 

W przypadku 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 uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do  klas I, II, 

III, V i VI szkół podstawowych, do klas II i III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych -  

dofinansowanie obejmuje  również zakup materiałów edukacyjnych, ale nie dotyczy to 

uczniów klas I i II szkół podstawowych w przypadku, gdy korzystają oni z podręcznika do 

zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 

zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w 

art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

Materiały edukacyjne- są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia 

rewalidacyjne, uzupełnianki, kolorowanki, rysowanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji 

przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli  w procesie kształcenia tych uczniów. 

II. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku 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 – także zakupu materiałów 

edukacyjnych, 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 

do kwoty 770 zł  



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  

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 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 kwoty 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 

do kwoty 607 zł 



podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami 

do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 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 zasadniczej szkoły zawodowej  

 

do kwoty 390 zł  

 

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 kwoty 445 zł  

 

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 10 września 2015 roku do dyrektora szkoły, do której 

uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. 

            Druki wniosków będzie można pobrać u dyrektorów szkół, w Urzędzie Gminy  

w Sławnie  lub ze strony internetowej www.ugslawno.pl  

Do wniosku należy dołączyć: 

 zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach do wniosku 

można dołączyć 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 ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny 

niespełniającej kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7   

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia  

o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie. 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości 

wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. W przypadku zakupów indywidualnych 

dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego 

opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio 

podręczników lub materiałów edukacyjnych. Do oświadczenia należy dołączyć informację  

o rozliczeniu wydatków tylko  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 

2015 „Wyprawka szkolna”. W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów 

następuje po przedłożeniu dowodu, potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot 

dokonujący zakupu. Potwierdzenie powinno zawierać następujące informacje: imię            

i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę  do której uczeń będzie uczęszczał w roku 

szkolnym 2015/2016, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie 

zakupu  wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, 

dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne. 

            Realizacja zwrotu kosztów zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów 

edukacyjnych nastąpi najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 r. 

            Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów, w proponowanych 

formach dofinansowania zakupu podręczników, można uzyskać u dyrektorów szkół,  

w Urzędzie Gminy w Sławnie  i na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 

www.men.gov.pl 

http://www.men.gov.pl/

