
 
 

„Wyprawka szkolna” 2014/2015 
 
 
Zgodnie z informacją  Ministerstwa Edukacji Narodowej, w 2014 roku będzie kontynuowany 
Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. 
 
W tym roku z pomocy w formie dofinansowania zakupu podr ęczników do kształcenia 
ogólnego lub podr ęczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do  użytku 
szkolnego przez ministra wła ściwego do spraw o światy i wychowania  b ędą mogli 
skorzysta ć uczniowie, rozpoczynaj ący edukacj ę szkoln ą w:  
-     klasach II-III i klasie VI szkoły podstawowej, 
- klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego i technikum, 
pochodz ący z rodzin, w których dochód na osob ę nie przekracza kwoty 539 zł netto 
miesi ęcznie.  
 
Bez wzgl ędu na sytuacj ę materialn ą, pomoc ą w zakresie dofinansowania zakupu 
podr ęczników do kształcenia ogólnego, w tym podr ęczników do kształcenia 
specjalnego, lub podr ęczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku 
szkolnego mog ą zostać objęci uczniowie  posiadaj ący orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze śnia 
1991 r. o systemie o światy, ucz ęszczający do szkół podstawowych – z wyj ątkiem         
klasy I,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, rea lizuj ący kształcenie w zasadniczej 
szkole zawodowej, liceum ogólnokształc ącym, technikum:  
-   słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z 
autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi,                       
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.  
 
Ważne - Nowe grupy uczniów uprawnione do otrzymania po dręczników w 2014r:   
• słabosłysz ący,  
• z niepełnosprawno ścią ruchow ą, w tym afazj ą,  
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 
 
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, 
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. 
 
Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
rozpoczynający naukę w klasie I szkoły podstawowej będą mieli prawo do otrzymania 
pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych w przypadku, 
że uczniowie ci nie będą korzystać z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania.  
 
Wysokość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów, będzie wynosić: 



 dla 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 klasy I szkoły podstawowej nie 
korzystających z podręcznika do zajęć z 
zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 
zapewnionego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania  

 
 
do kwoty 175 zł  

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły 
podstawowej ;  
2) dla uczniów:  
a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły 
podstawowej  
b) 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 klas IV-VI 
szkoły podstawowej lub gimnazjum  
- niekorzystających z podręczników do 
kształcenia specjalnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania;  
3) dla 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 szkół ponadgimnazjalnych  
 

 
 
do kwoty 225 zł  

dla uczniów:  
1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów 
słabowidzących, słabosłyszący, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z 
afazją, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera): klasy II lub III szkoły 
podstawowej  
2) 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 klas IV-VI 
szkoły podstawowej lub gimnazjum  
- korzystających z podręczników do 
kształcenia specjalnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania;                              
w przypadku korzystania z części 
podręczników do kształcenia ogólnego 
(niebędących podręcznikami do kształcenia 
specjalnego) dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania lub materiałów 
edukacyjnych, koszt podręczników do 
kształcenia ogólnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego 

 
 
do kwoty 770 zł  



do spraw oświaty i wychowania nie może 
być wyższy niż 25% kwoty 770 zł  

1)dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;  
2) dla uczniów niepełnosprawnych (z 
wyjątkiem 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): klas IV-VI 
szkoły podstawowej, niekorzystających z 
podręczników do kształcenia specjalnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania  
 

 
 
do kwoty 325 zł  

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem 
uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z 
afazją, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, oraz 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): klas IV-VI 
szkoły podstawowej, korzystających z 
podręczników do kształcenia specjalnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania; w przypadku korzystania z 
części podręczników do kształcenia 
ogólnego (niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego) dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, koszt 
podręczników do kształcenia ogólnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania nie może być wyższy niż 40% 
kwoty 770 zł  

 
 
 
do kwoty 770 zł  

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem 
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): gimnazjum, niekorzystających z 
podręczników do kształcenia specjalnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania  

 
 
do kwoty 350 zł  



dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem 
uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z 
afazją, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera oraz 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): gimnazjum,  
korzystających z podręczników do 
kształcenia specjalnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania; w 
przypadku korzystania z części  
podręczników do kształcenia ogólnego 
(niebędących podręcznikami do kształcenia 
specjalnego) dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania, koszt 
podręczników do kształcenia ogólnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania nie może być wyższy niż 50% 
kwoty 607 zł 

 
 
 
do kwoty 607 zł  

1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły 
zawodowej;  
2) dla uczniów niepełnosprawnych 
zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnoprawności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym)  
 

 
 
do kwoty 390 zł  

1) dla uczniów klasy III szkoły 
ponadgimnazjalnej: liceum 
ogólnokształcącego i technikum;  
2) dla uczniów niepełnosprawnych (z 
wyjątkiem uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z niepełnoprawności 
jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym): liceum 
ogólnokształcącego lub technikum  
 

 
 
do kwoty 445 zł  

Sporządziła: Anna Aniszewska 

ZOSiP Serock 
 


