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PODSTAWA PRAWNA 

 

1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, 

po. 2572 ze zmianami); 

2) Projekt Uchwały Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy 

uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”; 

3) Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych.   

 

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2014 ROKU 

 

        W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 

ogólnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

skierowana zostaje do:  

 uczniów  klasy III liceum ogólnokształcącego. 

 

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

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto 

także: 

 uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z 

afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) - posiadających 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 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  

 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY 

 

      Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników będzie przysługiwać: 

 uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego, tj. 539 zł  netto na jedną osobę w rodzinie; 

 uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, na podstawie decyzji 

dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i 
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społeczne; liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z powyższym kryterium, nie 

może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniówuprawnionych; 

 uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i 

młodzieży bez względu na kryterium dochodowe,  podstawą do skorzystania z pomocy jest orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 

      Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), 

pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela 

ustawowego lub rodziców zastępczych.  

     Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 

2014/2015 w terminie do dnia 05.09.2014r.  

     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 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  (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe, sytuacja 

kryzysowa, klęska żywiołowa, itp.) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ.U. z 

2013 r. poz. 182, z późn. zm.), zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć 

uzasadnienie.  

 

      Dyrektor szkoły, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuję ją 

odpowiednio wójtowi, burmistrzowi   lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.  
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ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU 

 

      Zwrot kosztów zakupu podręczników, następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości 

pomocy określonej w rozporządzeniu. 

 

      Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, 

rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.  

 

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW W ROKU 2014 

 
 

 dla uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego do kwoty 445 zł 

 

 dla uczniów gimnazjum - słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z 
niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem 
Aspergera) 

 

do kwoty 350 zł 

 

 uczniów liceum ogólnokształcącego - słabowidzących, niesłyszących, 
słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem  
(w tym z zespołem Aspergera) 

 

do kwoty 445 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


