
 

 
PODSTAWA PRAWNA 

1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r., Nr 256, po. 2572 ze zmianami); 

2) Projekt Uchwały Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”; 

3) Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 

podręczników i materiałów edukacyjnych.   

 

CEL PROGRAMU 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez 

dofinansowanie zakupu podręczników, 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 także zakupu materiałów edukacyjnych. 

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2014 ROKU 

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do 

kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do 

użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana 

zostaje do:  

 uczniów z klas II i III szkoły podstawowej oraz klas II i III ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej I stopnia;  

 uczniów z klasy VI szkoły podstawowej oraz uczniów III klasy szkół 

ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub 

technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI 

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX 

ogólnokształcącej szkoły baletowej; którzy w roku szkolnym 2014/2015 kontynuują 

naukę w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego. 

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,  

w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w 



zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania objęto także: 

 uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona powyżej, 

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b 

ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.) uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci 

i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, 

techników, techników uzupełniających lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, 

ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół 

baletowych. 

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym                           

lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                       

z niepełnosprawności jest upośledzenie 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 MEN - „Nasz 

elementarz”; mają prawo do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu 

materiałów. 

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym                          

lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi dofinansowanie obejmuje 

również zakup materiałów edukacyjnych. 

 

 

 



 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników(  do  pobrania w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Szczecinku) składa się do 3 września 2014r. do dyrektora szkoły do której uczeń 

będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. 

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza  

lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły. 

Do wniosku należy dołączyć:   

 zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach do wniosku 

można dołączyć 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; 

 

KTO SKŁADA WNIOSEK 

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

zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą 

przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY 

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać: 

 uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie  

nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy  

z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz.1456,  

z późn. zm.), tj. 539 zł  netto na jedną osobę w rodzinie; 

 uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o 

którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych,     w przypadkach określonym w art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (DZ.U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), na podstawie 



decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne 

warunki ekonomiczne           i społeczne. 

 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 r. będzie wynosić do 225,00 zł.  

 

                                           ROZLICZENIE ZAKUPU 

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu  

do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu, tj. do kwoty 225,00 zł. 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT 

wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, 

paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.  Do oświadczenia należy dołączyć 

informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

w roku 2014 „Wyprawka szkolna”. 

  W przypadku  zbiorowego zakupu podręczników rozporządzenie określa także 

możliwość zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego do wysokości 

kwot określonych w rozporządzeniu  na podstawie przedłożonego potwierdzenia zakupu 

zawierającego: 

1) imię i nazwisko ucznia, 

2) klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2014/2015, 

3) adres szkoły, 

4) wykaz zakupionych podręczników, 

5) kwota zakupu, 

6) data zakupu, 

7) czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. 

        Potwierdzenie* wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i 

listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. 

 

 

 

 

 



 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników(  do  pobrania w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Szczecinku) składa się do 3 września 2014r. do dyrektora szkoły do której uczeń 

będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. 

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub 

prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły. 

Do wniosku należy dołączyć: 

 zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach do wniosku 

można dołączyć 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. 

 

KTO SKŁADA WNIOSEK 

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

zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą 

przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY 

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać: 

 uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie  

nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy   

z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz.1456,       

z późn. zm.), tj. 539 zł  netto na jedną osobę w rodzinie; 

 uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o 

którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych,    w przypadkach określonym w art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 



o pomocy społecznej (DZ.U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), na podstawie 

decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne 

warunki ekonomiczne           i społeczne. 

 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 r. będzie wynosić do 325,00 zł.  

 

ROZLICZENIE ZAKUPU 

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu  

do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu, tj. do kwoty 325,00 zł. 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT 

wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, 

paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.  Do oświadczenia należy dołączyć 

informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

w roku 2014 „Wyprawka szkolna”. 

  W przypadku  zbiorowego zakupu podręczników rozporządzenie określa także 

możliwość zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego do wysokości 

kwot określonych w rozporządzeniu  na podstawie przedłożonego potwierdzenia zakupu 

zawierającego: 

1) imię i nazwisko ucznia, 

2) klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2014/2015, 

3) adres szkoły, 

4) wykaz zakupionych podręczników, 

5) kwota zakupu, 

6) data zakupu, 

7) czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. 

Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy 

uczniów, dla których zakupiono podręczniki. 

 

*Podczas zakupu dla grupy uczniów podręczników tego samego rodzaju w określonym wydawnictwie lub księgarni podmiot 

zamawiający np. rada rodziców, rodzic czy nauczyciel otrzymuje fakturę bez wyszczególnienia wszystkich osób, dla których zakupiono 

podręczniki. Zatem podmiot dokonujący zakupu nie ma możliwości przekazania indywidualnym odbiorcom imiennych faktur, które 

stanowiłyby podstawę do zwrotu poniesionych kosztów w ramach programu.  

 



 

 

 

 


