
                    WYPRAWKA  SZKOLNA 2014/2015 

Wzorem lat ubiegłych tak również w tym roku realizowany będzie Rządowy program 

pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna”.  

W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół 

podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. 

I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Gminie Sławno będzie udzielane uczniom: 

1. Rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły 

podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę  

w rodzinie nie przekracza 539 zł netto  

2. Rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie III szkoły 

ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub 

technikum, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza 539 zł netto  

3. Uczniom  pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego  

w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej  tj. m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, 

bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, 

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…,  

4. Bez względu na dochód uczniom: 
 - słabowidzącym; 

 - niesłyszącym; 

 - słabosłyszącym; 

 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 

 - z upośledzeniem umysłowym 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 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym  

    w   roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem kl. I), 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów 

ogólnokształcących, techników (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu 

podręczników i materiałów edukacyjnych określa załącznik nr 3). 

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 

(dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego 

podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych ( są to  

w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania 



wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli  

w procesie kształcenia tych uczniów). 

II. WYSOKOŚĆ dofinansowania 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 zakupu 

materiałów edukacyjnych, będzie wynosić: 

dla 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 klas I 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 

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej, 

2) dla uczniów: 

a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej, 

b) 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 klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum,  

- niekorzystających z podręczników do kształcenia 

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 
c) dla 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 szkół ponadgimnazjalnych. 

do kwoty 225 zł  

dla uczniów: 

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, 

słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z 

afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II 

lub III szkoły podstawowej; 
2) 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 klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum 

- korzystających z podręczników do kształcenia 

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;  

w przypadku korzystania z części podręczników do 

kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do 

kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku 

do kwoty 770 zł 



szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt 

podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do 

użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 

770 zł 

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej; 

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem 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) klas IV-VI szkoły podstawowej 

niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw 

oświaty i wychowania 

do kwoty 325 zł  

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów 

słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem 

Aspergera, oraz 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) klas IV-VI szkoły podstawowej 

korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z 

części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących 

podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do 

użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% 

kwoty 770 zł. 

do kwoty 770 zł 

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem 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)  

gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia 

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania  

do kwoty 350 zł  

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów 

słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera oraz 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): gimnazjum, korzystających z 

do kwoty 607 zł 



podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do 

użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do 

kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia 

specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników 

do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie 

może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł 

1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej; 

2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej 

(z wyjątkiem 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), 

do kwoty 390 zł 

1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum 

ogólnokształcącego i technikum, 

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem 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), liceum 

ogólnokształcącego lub technikum, 

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 do 

dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. 

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. 

 


