
OGŁOSZENIE - WYPRAWKA SZKOLNA 2015 
 

 

 

W dniu 23 czerwca 2015r. uchwałą nr 80/2015 Rady Ministrów przyjęto Rządowy program 

pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna”, natomiast w dniu 2 lipca 2015 r. 

opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 

i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938).  

 

 

1. Uprawnieni uczniowie: 

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom 

w 2015 r. „Wyprawka szkolna” pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników 

do kształcenia ogólnego objęto uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 

do klasy III szkoły podstawowej.  

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: 

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, 

w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów: 

1. uczniów słabowidzących,  

2. uczniów niesłyszących,  

3. uczniów słabosłyszących,  

4. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

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

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

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

8. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,  

9. 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. 

 

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, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: 

szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I dofinansowanie 

obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych.  

Pomoc powyższa nie obejmuje 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 w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II 

szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć 

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

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Materiały edukacyjne 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 obejmują w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, 

ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które 

są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów. 

 

2. Dofinansowanie 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 materiałów 

edukacyjnych, w roku 2015 wynosić będzie: 

 

 

 

1) 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, uczęszczającego do klasy I lub II 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 

 

2) dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej; 

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 - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; 

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; 
 

do 

kwoty 

225 zł 



 

4) 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, niekorzystających z podręczników 

do kształcenia specjalnego; 
 

do 

kwoty 

325 zł 

 

5) 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,  niekorzystających z podręczników do kształcenia 

specjalnego; 

 

do 

kwoty 

350 zł 

 

6) 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, korzystających z podręczników do kształcenia 

specjalnego; w przypadku korzystania przez tych uczniów z części podręczników 

do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, 

koszt dofinansowania zakupu ww. podręczników do kształcenia ogólnego lub 

materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 303,50 zł; 
 

do 

kwoty 

607 zł 

 

7) dla uczniów: 

a) 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 - korzystających z podręczników do 

kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania przez tych uczniów z części 

podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 

specjalnego, koszt dofinansowania zakupu ww.  podręczników do kształcenia 

ogólnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł; 

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 - korzystających z podręczników 

do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania przez tych uczniów z części 

podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 

specjalnego, koszt dofinansowania zakupu ww. podręczników do kształcenia 

ogólnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł; 

do 

kwoty 

770 zł 



c) 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, korzystających z podręczników 

do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania przez tych uczniów z części 

podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 

specjalnego, koszt dofinansowania zakupu ww. podręczników do kształcenia 

ogólnego  lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 308,00 zł. 

 

 

 

3. Kryterium dochodowe: 

 
1) 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, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku 

o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.). Oznacza to, że w roku 

2015 kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi  574 zł netto na osobę 

w rodzinie. 
 

2) Zgodnie z w/w Rozporządzeniem tak jak w poprzednich latach pomoc może być udzielona 

także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują 

przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba 

ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji 

cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska 

żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie 

decyzji dyrektora szkoły.    

Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby 

uczniów z klas III szkoły podstawowej w gminie. 

 

4. Tryb składania wniosku o udzielenie pomocy finansowej: 
 

Rodzice ucznia (prawny opiekun), a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba 

za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych są uprawnieni do złożenia 

wniosku. 

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 

2015/2016. 

 

 



 

5. Załączniki do wniosku: 

 
1) zaświadczenie o dochodach netto (w wyjątkowych sytuacjach – oświadczenie 

o wysokości dochodów), 

2) zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć: 

a) zaświadczenie z GOPS o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie 

zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, 

b) kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez 

publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną (dotyczy tylko uczniów niepełnosprawnych), 

c) uzasadnienie – w przypadku uczniów objętych pomocą - limit 5%. 

 

6. Zwrot kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych: 

 
1) zwrot rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu 

podręczników lub materiałów edukacyjnych następować będzie po przedłożeniu 

dowodu zakupu: 

np. faktura VAT wystawiona na ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna, rodzica 

zastępczego), rachunek, paragon. 

 
W/w informacja dotyczy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna. 

 

 

Wzory wniosków o dofinansowanie dla uczniów wraz z objaśnieniami będą dostępne 

w szkołach na terenie Gminy Raba Wyżna od dnia 20 lipca 2015 r. oraz na stronie 

internetowej www.bip.rabawyzna.pl. 

 

 

 

 

Opracowanie: 2015-07-17 

Ewa Miśkowiec 

Kierownik ZEAS  

Gminy Raba Wyżna 

 

 


