INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU
"WYPRAWKA SZKOLNA" 2015

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
(http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12271657/12285164/12285165/dokument159892.pdf )
zamieszczony został projekt programu "Wyprawka szkolna" na 2015 r.
Z aktualnej treści przedstawionego projektu wynikają następujące zasady i warunki udzielania
pomocy:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługiwać będzie uczniom
rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej
oraz
 uczniom szkoły podstawowej (z wyjątkiem klas I, II i IV) i gimnazjum (z wyjątkiem klas I)
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: słabowidzącym,
niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją); z
autyzmem (w tym zespołem Aspergera); z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w
przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tylko i wyłącznie ze względu na
wyżej wymienione dysfunkcje.
Uprawnieni do otrzymania pomocy (trzy rodzaje kryterium):
 uczniowie z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekroczy kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie: 574 zł,
 uczniowie pochodzący z rodzin, niespełniających w/w kryterium dochodowego, w
przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
Dz. U. Z 2015 r. poz. 163 (m.in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
niepełnosprawności) - tylko klasy III szkoły podstawowej,
 uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową (w tym z
afazją); z autyzmem (w tym zespołem Aspergera); z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w
przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tylko i wyłącznie ze względu na
wyżej wymienione dysfunkcje.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
 225 zł

dla ucznia klasy III szkoły podstawowej,

 225 zł

dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; z
niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją); z autyzmem (w tym zespołem Aspergera); z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, tylko i wyłącznie ze względu na wyżej wymienione dysfunkcje, realizującego
kształcenie na poziomie klasy III szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników
przeznaczonych do kształcenia specjalnego,
 325 zł

dla ucznia dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; z niepełnosprawnością ruchową (w
tym z afazją); z autyzmem (w tym zespołem Aspergera); z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tylko i
wyłącznie ze względu na wyżej wymienione dysfunkcje, realizującego kształcenie w
klasach V-VI szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do
kształcenia specjalnego,
 350 zł

dla ucznia dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; z niepełnosprawnością ruchową (w
tym z afazją); z autyzmem (w tym zespołem Aspergera); z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej
wymieniona, realizującego kształcenie w gimnazjum w klasach II-III, który nie korzysta z
podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.
Procedura ubiegania się o pomoc w postaci dofinansowania do podręczników:
1. Wniosek wraz z załącznikami (dokumenty potwierdzające dochody z ostatniego miesiąca,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub dokumenty potwierdzające przypadki
określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) o przyznanie pomocy rodzic/opiekun
prawny/rodzic zastępczy/osoba prowadząca rodzinny dom dziecka składa do dyrektora
szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.
2. Wniosek składa się w terminie ustalonym przez prezydenta miasta.
3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych

przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów oświadczenie o wysokości dochodów.
4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lu 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.
5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego - zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię o potrzebie kształcenia specjalnego.
6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej
kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej: Dz. U. Z 2015 r. poz. 163 – należy dołączyć uzasadnienie.
7.

Dyrektor szkoły sporządza listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją
prezydentowi miasta.

8. Prezydent miasta przekazuje środki na udzielenie pomocy na rachunek bankowy szkoły
prowadzonej przez gminę.
9. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom/opiekunom prawnym/ rodzicom zastępczym/osobom
prowadzącym rodzinny dom dziecka koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.
10. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (opiekuna
prawnego/rodzica zastępczego/osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek,
paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników).
11. W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu poręczników jest zwracany
rodzicom uczniów (opiekunom prawnym, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym
rodzinny dom dziecka) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i
nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz
zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która
dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na
podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały
edukacyjne.
12. Termin składania wniosków nie jest jeszcze ustalony.

