
Wyprawka szkolna 2015 dla uczniów szkoły w Sztutowie!1 
 

 
23 czerwca 2015r. przyjęto Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.    
 

Podręczniki –  należy przez to rozumieć PODRĘCZNIK dopuszczony do użytku szkolnego, 
 
Materiały edukacyjne -  należy przez to rozumieć MATERIAŁ ZASTĘPUJĄCY LUB UZUPEŁNIAJĄCY 
PODRĘCZNIK, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. 

 
 
Pomoc ta jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę  w klasach                    
III szkoły podstawowej. 
 
O dofinansowanie zakupu podręczników ubiegać się mogą uczniowie objęci kształceniem specjalnym, 
np. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, rozpoczynający naukę w klasach 
I-VI szkoły podstawowej oraz klasach I-III gimnazjum. 
 
Pomoc udzielana jest: 
 
1) uczniom klas III szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód   na osobę 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. 574 zł netto, 
 
2) uczniom klas III szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę                             
w rodzinie przekracza kryterium dochodowe lecz występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. 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; 
trudności  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego: alkoholizm; narkomania; 
zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa) – OGRANICZONA LICZBA POMOCY – do 5% ogólnej liczby 
uczniów klas III SP.  
 
4) uczniom niepełnosprawnym niezależnie od dochodów. 
 
Kwota dofinansowania, z wyłączeniem uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,                      
nie może przekroczyć: 
 
a) 225 zł - dla uczniów klas III szkoły podstawowej, 
 
Kwota dofinansowania dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, nie może 
przekroczyć: 

                                                 
1
 Wybrano tylko formy pomocy dostępne uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sztutowie ze względu                        

na kryteria udzielania pomocy. 



a) 325 zł - dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych 
do kształcenia specjalnego, 
c) 350 zł - dla uczniów klas I-III gimnazjum, niekorzystających z podręczników przeznaczonych                    
do kształcenia specjalnego, 
d) 192,50 – na zakup podręczników lub materiałów dydaktycznych dla uczniów klas I-III gimnazjum,  
korzystających z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących 
podręcznikami do kształcenia specjalnego). 
 
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych).  
 
Wniosek składa się do dyrektora szkoły w terminie do 15 września 2015 r. 
 
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku.   
 
Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody: 

 zaświadczenie dla osób zatrudnionych wystawione przez zakład pracy,  

 zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej,  

 zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego,  

 zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub 
odcinek renty, emerytury, 

 dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów, 

 zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu świadczeń lub uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej. 
 
Zaświadczenia o wysokości dochodów nie trzeba przedkładać w przypadku ubiegania się     o pomoc dla 
ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku 
rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W takiej sytuacji można przedłożyć - zamiast 
zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu  ze świadczeń rodzinnych w formie 
zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. 
 
Zaświadczenia o wysokości dochodów nie trzeba przedkładać w przypadku ubiegania się   o pomoc                             
dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia. 
 
W uzasadnionych przypadkach,  jeżeli nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia o wysokości dochodów, 
można przedłożyć oświadczenie o wysokości dochodów (w takiej sytuacji należy wskazać przyczynę braku 
możliwości uzyskania zaświadczenia). 
 
Ubiegając się o pomoc w przypadku, gdy dochód przekracza kryterium dochodowe należy  we wniosku 
napisać uzasadnienie.  
 
Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników po przedstawieniu dowodów zakupu podręczników. 
Przedstawić należy np. faktury, rachunki  imienne wystawione na ucznia lub rodzica (oryginały).                                       
 
Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
 


