
 

WYPRAWKA SZKOLNA 
 

 

 

Wzorem lat ubiegłych również w roku szkolnym 2014/2015 będzie realizowany 

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna".  

W 2014 roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 

ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów 

rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły 

podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 

ogólnokształcącego lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 

I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI 

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX 

ogólnokształcącej szkoły baletowej. 

Ponadto pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 

ogólnego objęto także uczniów: 

 słabowidzących, 

 niesłyszących, 

 słabosłyszących ( nowa grupa uprawnionych), 

 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (nowa grupa uprawnionych), 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (nowa grupa uprawnionych), 

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona wyżej 

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 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  

z późn. zm.) wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

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, 

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. 

Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  

z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie 

pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci 

nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania.  

Pomoc przysługuje: 
1)  uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie, 

2) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego,  

w przypadkach określonych w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub 

ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy  

w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 



wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami) na podstawie decyzji dyrektora 

szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z powyższym kryterium, nie 

może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów w klasach II, III i VI szkoły 

podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III szkoły 

ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub 

technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej 

szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego ora klas II i VIII ogólnokształcącej 

szkoły baletowej. 

 3)  uczniom niepełnosprawnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bez 

względu na kryterium dochodowe. 
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców 

zastępczych, 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 do dn. 12 września 

(pt). 
Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji: zaświadczenie o korzystaniu 

ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku 

rodzinnego; zaświadczenie o wysokości dochodów, a w wyjątkowych sytuacjach 

oświadczenie o wysokości dochodów; uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego 

rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej) 

lub kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną 

poradnię psychologiczno – pedagogiczną.  

 

Podstawa prawna: 

 Uchwała Rady Ministrów Nr 144/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych (Dz. U. poz. 1024).   

 

 


