
Dofinansowanie zakupu  podr ęczników w roku szkolnym  2015/2016 
„Wyprawka szkolna” 

 
Wnioski nale ży składa ć w szkołach do dnia 10 wrze śnia 2015 roku. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, 

pomoc finansową mogą otrzymać: 

1. uczniowie klasy III szkoły podstawowej oraz uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej klasy IV 

technikum; mających siedzibę na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, ze względu na trudną sytuację 

ekonomiczną rodziny,  w której dochód na osobę nie przekracza kwoty netto 574,00 zł  

2.w uzasadnionych przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, ale w 

rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała 

lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa  lub wielodzietności, bezradność w 

sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - zwłaszcza  w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  trudności w integracji osób, które otrzymały status 

uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub 

narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne, przy czym liczba 

uczniów którym pomoc zostanie udzielona  w tym trybie, nie może przekroczyć w  gminie 5% ogólnej 

liczby dzieci objętych programem. 

3. bez względu na sytuację materialną i życiową, pomocą mogą zostać objęci uczniowie posiadający 

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

7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”,  uczęszczającym w roku szkolnym 

2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, 

z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów 

ogólnokształcących, techników: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. 

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić: 

Niepełnosprawno ść Kwota dofinansowania  

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy  
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  
uczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej, którzy  
nie korzystają 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 uczęszczających do klasy III szkoły  
podstawowej;  
  
2)dla uczniów:  
a) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy  
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  
wymieniona wyżej, uczęszczającej do klasy III szkoły podstawowej, 
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy  
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  
uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III 
gimnazjum 
- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; 
 
3)dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych 
 
 

do kwoty 225 zł. 
 
 
do kwoty 225 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do kwoty 225 zł. 
 
 
 
 
 
 

1)dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  
niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy  
III szkoły podstawowej, 
 
2)z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  
uczęszczających do: klas III, V,i VI szkoły podstawowej lub klas II i III,  
gimnazjum  
-korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;  
w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia  
ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia  
specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do  
kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia  
specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 
192,50 zł 
 

do kwoty 770 zł. 
 
 
 
 
do kwoty 770 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  
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 wyżej, uczęszczających do: klas V i VI 
szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia 
specjalnego 

do kwoty 325 zł. 



dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  
niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas  
V i VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników do 
kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części 
podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników 
do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia  
specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł 
 

 
 
do kwoty 770 zł. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  
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 wyżej uczęszczających do: klas  
II i III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia 
specjalnego 

 
 

do kwoty 350 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  
niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas  
II i III gimnazjum korzystających z podręczników do kształcenia 
specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do 
kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia  
specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do  
kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia  
specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł 
 

 
do kwoty 607 zł. 
 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  
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 wyżej, uczęszczających do  
zasadniczej szkoły zawodowej 

do kwoty 390 zł. 

1) dla uczniów klasy IV technikum;  
 
2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  
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 
wyżej, uczęszczających do: liceum  
ogólnokształcącego, technikum,  
 

do kwoty 445 zł. 
 
do kwoty 445 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników należy składać w szkole, 

do której  w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczało dziecko. 

Z wnioskiem  o pomoc finansową dla ucznia na zakup podręczników mogą występować rodzice 

ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciele, pracownicy socjalni, lub inne 

osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 

Termin składania wniosków upływa  – 10 września 2015r. 

Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć następujące dokumenty: 

1. Wnioski składane w ramach kryterium dochodowego : 

• zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków 

rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, 

• zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach  uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, 

• zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości otrzymanych świadczeń lub odcinek 

renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 

• decyzja o wysokości przyznanych alimentów, potwierdzona przekazem pocztowym lub 

wyciągiem bankowym, albo inny dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych 

alimentów  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 

• zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, 

• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana 

jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla 

bezrobotnych, 

• oświadczenie o wysokości dochodów – w przypadku pracy dorywczej, 

• zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub 

dodatku do zasiłku rodzinnego 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 

• zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub 

okresowego w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy III  szkoły  podstawowej 

oraz ucznia klasy IV technikum, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego. 

2. Wnioski składane poza kryterium dochodowym,  

• w przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód na osobę przekracza, kwoty 

wymienione wyżej, ale występują inne okoliczności uzasadniające przyznanie 

dofinansowania, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy wniosek uzasadnić. 

3. Wnioski składane dla uczniów niepełnosprawnych: 

• do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 

 



Dyrektor szkoły po analizie wniosków podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy 

Przyznanie pomocy polega na refundacji kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu 

zakupu, do wysokości wartości pomocy .  

Rodzice (opiekunowie) proszeni są o kierowanie pytań i wątpliwości do szkoły, do której będzie 

uczęszczał uczeń. 

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu 

podręczników, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli opracował wzory wniosków w załączeniu: 

- druk nr 1 wniosek dla uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów klasy IV technikum, 

ubiegających się według kryterium dochodowego, 

 

- druk nr 2 wniosek dla uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów klasy IV technikum, 

ubiegających się poza kryterium dochodowym, 

 

-  druk nr 3 wniosek dla uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, 

z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 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 do szkół podstawowych - z wyjątkiem klasy I,II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem 

klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i 

techników. 

Wzory wniosków  można  pobrać w szkołach mających siedzibę na terenie gminy Miasto i Gmina 

Serock,  w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, ul. T. Kościuszki 15, oraz  

wydrukować   z załączników zamieszczonych poniżej.  

Załączniki   

1.  Druk nr 1 - wzór wniosku wraz z instrukcją 

2.  Druk nr 2 - wzór wniosku wraz z instrukcją 

3.  Druk nr 3 - wzór wniosku wraz z instrukcją 

 

 


