
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 

 

Do kogo kierowana jest pomoc? 

 

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do: 

 

 uczniów z klasy III szkoły podstawowej; 

 uczniów w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 

 uczniów klasy IV technikum; 

 

 słabowidzących; 

 niesłyszących; 

 słabosłyszących; 

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 

 z upośledzeniem umysłowym 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 powyżej; 

 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 

71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w 

roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z 

wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół 

zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych 

przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, 

ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk 

pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych. 

 

 

 



Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”? 

 

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka 

rodziny: 

 

 nie przekracza kwoty 574 zł netto w miesiącu 

 przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, 

np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, 

przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, 

alkoholizm lub narkomania, itp.  

 występuje ww. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 

Jak ubiegać się o pomoc? 

 

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy: 

 

1. złożyć wniosek do dyrektora szkoły do 15 września 2015 r. (wniosek do pobrania) 

2. do wniosku należy dołączyć: 

 w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium 

dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych 

przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości 

dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów; 

 w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 

rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można 

przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie 

o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku 

do zasiłku rodzinnego; 

 w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium 

dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć 

uzasadnienie. 

 


