
Uprzejmie informujemy rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół na terenie Gminy 

Mrozy, że  istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu 

podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka 

Szkolna”! 

 

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjny i wspieranie rozwoju 

edukacyjnego uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podręczników.  

 

I. Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy 

 

 Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów w z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 818 ) z programu będą mogli skorzystać uczniowie rozpoczynający  

w roku szkolnym 2013/2014 naukę w: 

1. klasach  I-III i V szkoły podstawowej, 

2. klasie II szkoły ponadgimnazjalnej – liceum ogólnokształcące 

Z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 

podręczników do kształcenia specjalnego mogą skorzystać również uczniowie : 

1. słabowidzący, 

2. niesłyszący, 

3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

5. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna   

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-4, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających 

 w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Mrozy. 

II. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania 

dofinansowania 

Dofinansowanie mogą otrzymać uczniowie: 

1. klasy I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na członka 

rodziny nie przekracza kwoty 539 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), 

2. klas II-III i V szkoły podstawowej, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej - liceum 

ogólnokształcącego pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny 

nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej), 

3. klas I-III i V szkoły podstawowej, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej - liceum 

ogólnokształcącego, w których dochód na członka rodziny przekracza kwotę 

 456 zł, 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. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 

 

Kryterium dochodowe nie obowiązuje w przypadku ubiegania się o pomoc uczniów 

niepełnosprawnych wskazanych w pkt. I. 

Ponadto uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  

z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych (nowość !). 

 

III. Planowany termin składania wniosków 

Wnioski na wyprawkę szkolną można składać w szkole do, której uczęszczać  będzie 

dziecko w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do 6 września 2013r. 

 

1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.  

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia 

o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. 

2.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, 

można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie 

 o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. 

3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, 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. 

4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

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

1991r. o systemie oświaty, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości 

dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną. 

5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny, której 

dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe,  do wniosku – zamiast 

zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie. 

 

IV. Osoby uprawnione do złożenia wniosku 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców 

zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgoda 

przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 



V. Kwoty dofinansowania 

Kwoty dofinansowania do zakupu podręczników w roku 2013r. obrazuje poniższa tabela: 

 

do kwoty 225 zł  1. dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej; 

2. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność ww., posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie 

w klasach I-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają 

z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego; 

3. dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia, 

realizującego kształcenie w szkole podstawowej 

i gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników 

do kształcenia specjalnego; 

 

do kwoty 325 zł 1. dla uczniów klasy V szkoły podstawowej; 

2. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność ww., posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie 

w klasach IV-VI szkoły podstawowej, którzy nie korzystają 

z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego; 

do kwoty 350 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność ww., posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie 

w gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników 

przeznaczonych do kształcenia specjalnego; 

do kwoty 445 zł 

 

1. dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej - liceum 

ogólnokształcącego; 

2. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność ww., posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie 

w liceum ogólnokształcącym;  



do kwoty 607 zł 

 

dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność ww., posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie 

w gimnazjum, którzy korzystają z podręczników 

przeznaczonych do kształcenia specjalnego; 

do kwoty 770 zł 

 

1. dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność w/w, posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w szkole 

podstawowej, którzy korzystają z podręczników 

przeznaczonych do kształcenia specjalnego; 

2. dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami 

sprzężonym w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, realizujących kształcenie w szkole podstawowej 

i gimnazjum, którzy korzystają z podręczników 

przeznaczonych do kształcenia specjalnego; 

do 25 % kwoty 770 zł 

 

1. dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww., 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , 

realizujących kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej, 

którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego i ogólnego (system łączony podręczników); 

2. dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących 

kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, którzy korzystają 

w części z podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego i w części do kształcenia  ogólnego; 

do 40 % kwoty 770 zł 

 

dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww., 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , 

realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej,  

którzy korzystają w części z podręczników przeznaczonych do 

kształcenia specjalnego i w części do kształcenia  ogólnego; 

do 50% kwoty 607 zł dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 



 lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww., 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , 

realizujących kształcenie w gimnazjum, którzy korzystają w części 

z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego  

i w części do kształcenia  ogólnego; 

 

VI. Zwrot kosztów 

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników, a w przypadku uczniów 

niepełnosprawnych również koszt zakupu materiałów dydaktycznych  nastąpi po 

przedłożeniu dowodu zakupu (faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, 

rodzica bądź prawnego opiekuna lub rachunku, paragonu, oświadczenia 

 o zakupie podręczników). W przypadku złożenia oświadczenia  o zakupie 

podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków 

tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.-„Wyprawka 

szkolna”.   

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do 

kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również 

zakupu materiałów dydaktycznych, dla grupy uczniów, koszt zakupu tych 

podręczników i materiałów dydaktycznych jest zwracany rodzicom uczniów 

(prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości  określonej 

 w  pkt 5, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko 

ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych 

podręczników i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny 

podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący 

zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki 

i materiały dydaktyczne.  

 


