
 Informacja dotycząca wyprawki szkolnej  

 

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do trzech grup uczniów: 

 

-uczniów z klas II-III szkoły podstawowej 

-uczniów klas VI szkoły podstawowej 

-uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 - słabowidzących,   

 - niesłyszących, 

 - słabosłyszących, 

 - z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 

 - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

 - z upośledzenie umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym  lub znacznym 

 -  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z     

 niepełnosprawności  jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. 

Podstawą do skorzystania z pomocy przez wyżej wymienionych uczniów jest orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. 

 

Dofinansowanie na zakup podręczników w roku 2014 wynosi: 

-dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej  do kwoty 225 zł. 

-dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej do kwoty 325 zł. 

-dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - w zależności od 

rodzaju niepełnosprawności 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY 

Pomoc w formie dofinansowania na zakupu podręczników będzie przysługiwać: 

1) uczniom pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 

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

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.) tj. 

539 zł 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), 
na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń; 

 

Dokumentowanie dochodu: 

-uczniowie klas II-III, VI SP 

 w przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego 

wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić zaświadczenie o 

wysokości świadczenia zamiast zaświadczenia o dochodach, 

 

 zaświadczenie o wysokości dochodów za rok 2012 z Urzędu Skarbowego, a w  uzasadnionych 

przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości 

dochodów. 

 



W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę 

szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego 

orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 

WARUNKIEM UZYSKANIA DOFINANSOWANIA JEST PRZEDSTAWIENIE 

DOWODU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW 

 Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica 

zastępczego,  rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Do oświadczenia 

należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”. 

 

 

 

Termin składania wniosku do dnia 12 września 2014 roku. 

 

Wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 20 sierpnia 2014 roku. 

 

 

 

 

    

 

 

 


