
„Wyprawka szkolna” 

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły. 

Termin składania wniosków w szkołach – do 7 września 2015 r. 

 

Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać 

pomoc finansową: 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub 

podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego – będzie 

udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły 

podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV 

technikum: 

1)  na podstawie kryterium dochodowego: 

uczniom pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza 574 zł netto 

2) poza kryterium dochodowym: 

uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium 

dochodowe, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej /Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), tj., gdy w rodzinie występuje m.in.: 

ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka 

choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub 

narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa. 

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 

podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie 

udzielana uczniom: 

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym, 

3) słabo słyszącym, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 



8) z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7 

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - bez względu na dochód 

w rodzinie - uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: 

- szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV lub do ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia , z wyjątkiem klasy I, 

- gimnazjów, z wyjątkiem klas I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, 

z wyjątkiem klas I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klas I, 

ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, 

- szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, 

techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, 

liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, 

- liceów plastycznych. 

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. Nie dotyczy to 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, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II 

szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z darmowego podręcznika do 

zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 

 


