
Wyprawka szkolna 2015 
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM 
NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU 
SZKOLNYM 2015/2016  W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY 

UCZNIOM W 2015 R. - „WYPRAWKA SZKOLNA” 

Podstawa prawna: 

• Uchwała nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego 
programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”, 

• 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 dnia 2 lipca 2015 r. poz. 938/. 

1. Wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 należy złożyć do dyrektora 
Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju. 

2. Termin składania wniosków przez rodziców lub prawnych opiekunów– do 8 
września 2015 r. 

3. Informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w sekretariacie szkoły.  

Szczegółowe informacje dotyczące uczniów gimnazjum 

I. Uprawnieni uczniowie gimnazjum oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać 
pomoc finansową: 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana uczniom  
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - bez względu na dochód w  
rodzinie - uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do gimnazjów, z wyjątkiem klas 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 - pomoc w formie dofinansowania udzielana będzie również na zakup 
materiałów edukacyjnych.  

II. Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu 
podręczników będzie wynosić:  

Lp. Typ szkoły/klasa Wysokość 
dofinansowania 

1) Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym - w klasach III, V i VI szkoły podstawowej lub 

do kwoty 225 zł 



klasy II i III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników 
do kształcenia specjalnego lub w szkole ponadgimnazjalnej 

2) Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym - w klasach III, V i VI szkoły podstawowej lub 
klasy II i III gimnazjum, który korzysta z podręczników do 
kształcenia specjalnego 

do kwoty 770 zł 

3) Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, 
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 ww. - w klasach II i III gimnazjum, w 
klasach II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, 
w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub 
w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który 
nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego 

do kwoty 350 zł 

4) Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność ww. - w klasach II i III gimnazjum, w 
klasach II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, 
w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub 
w klasach V-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który 
korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego 

do kwoty 607 zł 

  

w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, 
niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota 
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 
specjalnego nie może być wyższa niż 192,50 zł. 

pkt. 9 - w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, 
niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota 
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 
specjalnego nie może być wyższa niż 303,50 zł. 

III.  Postępowanie w sprawie pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016  

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach 
również materiałów edukacyjnych) jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów) ucznia. 



2. Wniosek (załącznik nr 1) będzie dostępny w sekretariacie szkoły, 
3. Rodzic lub prawny opiekun składa wniosek u dyrektora szkoły w terminie do 8 

września 2015 r. 
4. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty uprawniające do uzyskania 

pomocy finansowej według odpowiedniego kryterium. 

w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego, 
niesłyszącego, słabosłyszącego, 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) do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości 
dochodów - należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 
specjalistyczną, 

5.   Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły. 

6. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i 
przekazuje ją Burmistrzowi Miasta. 
7. Burmistrz Miasta przekazuje środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na 
rachunek bankowy szkoły. 

8. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) środki finansowe na 
pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do wysokości przyznanej 
pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu: 

- faktury, 

- rachunku, 

- paragonu, 

- oświadczenia o zakupie odpowiednio  podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

  

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniowi w formie dofinansowania 
zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016 

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka 
szkolna” 

 
Wniosek dotyczy uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, 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, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 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 i szkół ponadgimnazjalnych. 

 
 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………….…………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………….…………………………………………………….…… 

3. Numer telefonu …………………………………………………….…………………………………………………………... 
  
II. Dane ucznia 

1. Imię i nazwisko ………….………………………………………………….………….………………………………………. 

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………… 

3. Klasa, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 ..………………….…… 

  
III. W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną. 
 
IV. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym 
podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym. 
  
V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku wyłącznie  
dla potrzeb Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” w formie 
dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych  na rok szkolny 2015/2016, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 
101 poz.926 z późn. zm.) 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….                               ……………………………………… 
                                                                  
              Miejscowość, data                                                               Podpis wnioskodawcy 
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