
INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU "WYPRAWKA 

SZKOLNA" 2014 

 

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 

(http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/3/projekt/222058/katalog/222063) 

zamieszczony został projekt Uchwały Rady Ministrów i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 

2014 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna“. 

Z aktualnej treści przedstawionego projektu wynikają następujące zasady i warunki udzielania pomocy: 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługiwać będzie uczniom rozpoczy-

nającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach: 

 II szkoły podstawowej, 

 III szkoły podstawowej, 

 VI szkoły podstawowej, 

oraz 

 uczniom szkoły podstawowej (z wyjątkiem klas I) i gimnazjum posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym 

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 wyłacznie 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: 539 zł netto, 

 uczniowie pochodzący z rodzin, niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych 

w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (m.in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 

bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności) - tylko klasy II, III i VI szkoły podstawowej, 

 uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym 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 II i III szkoły podstawowej, 

• 225 zł  dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem 

umysłowym 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 
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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 klas II lub III szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników 

przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właścwego do spraw 

światy i wychowania, 

• 325 zł  dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej, 

• 325 zł  dla ucznia  dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z 

upośledzeniem umysłowym 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 w klasach IV-VI szkoły podstawowej, który nie korzysta 

z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra 

właścwego do spraw światy i wychowania, 

• 350 zł  dla ucznia  dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z 

upośledzeniem umysłowym 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 wyżej wymieniona, 

realizującego kształcenie w gimnazjum, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właścwego do spraw światy i wychowania. 

 

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 składa do 

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

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku: zaświadczenie, oświadczenie, wyciąg bankowy, kopie decyzji, 

itp. 

3. Dyrekcja szkoły przekazuje Wydziałowi Edukacji listę osób uprawnionych do skorzystania z 

programu "Wyprawka szkolna" do dnia 15.09.2014 r. 

4. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom/opiekunom prawnym koszty zakupu podręczników po 

przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia/rodzica, rachunek, 

paragon, oświadczenie o zakupie podręczników) w księgowości szkoły, do wysokości wartości 

pomocy, wymienionej wyżej. 

5. Termin składania wniosków nie jest jeszcze ustalony (zostanie określony zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Gdyni). 



6. Wnioski (wraz z załącznikami) będzie przyjmował pedagog szkolny (gabinet nr 2c). 

7. Druki wniosku o dofinansowanie podręczników oraz druki oświadczeń o zakupie podręczników do 

pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie szkoły.  


