
Dofinansowanie zakupu podręczników  w roku szkolnym 2016/2017   

    „Wyprawka szkolna” 

 

 
Podstawa Prawna:   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i 

materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045). 

 

I.  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,  

w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom: 

1) słabowidzącym,  

2) niesłyszącym,  

3) słabosłyszącym,  

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,   

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7 

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

3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. 

zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: 

- klasy VI szkoły podstawowej, 

- klasy III gimnazjum. 

 

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 , uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: 

klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum – dofinansowanie obejmuje również 

zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty 

w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o 

systemie oświaty. Poprzez materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o 

systemie oświaty należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, 

umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. 

 

II. Podmioty uprawnione do występowania o pomoc: 

 rodzice ucznia, 

 prawni opiekunowie, 

 rodzice zastępczy, 

 osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, 

 pełnoletni uczniowie, 

 za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób 

prowadzących rodzinny dom dziecka) wniosek może złożyć: nauczyciel, pracownik 

socjalny lub inna osoba. 

 



III. Składanie wniosków: 

 wnioski należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 

szkolnym 2016/2017, 

 zgodnie z  § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 

podręczników i materiałów edukacyjnych termin składania wniosków ustala Wójt 

Gminy - wnioski na dofinansowanie należy składać w terminie do 9 września 2016 r. 

 

IV.  Wymagane dokumenty: 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o 

którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

 

 

V. Wartość pomocy: 

 do kwoty 225 zł – dla ucznia: 

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

- uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, który nie 

korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego; 

 do kwoty 325 zł – dla ucznia:  

a) słabowidzącego,  

b) niesłyszącego,  

c) słabosłyszącego,  

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f  

- uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników do 

kształcenia specjalnego; 

 do kwoty 350 zł – dla ucznia:  

a) słabowidzącego,  

b) niesłyszącego,  

c) słabosłyszącego, 

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f  

- uczęszczającego do klasy III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do 

kształcenia specjalnego; 

 do kwoty 770 zł – dla ucznia:  

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

- uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, który 

korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego; 

 do kwoty 770 zł – dla ucznia:  

a) niesłyszącego,  



b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b   

- uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, który korzysta z podręczników do 

kształcenia specjalnego; 

 do kwoty 607 zł – dla ucznia:  

a) niesłyszącego,  

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b 

- uczęszczającego do klasy III gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia 

specjalnego; 

 do kwoty 175 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klas I-III szkoły 

podstawowej – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu 

edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 

22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

d)  Warunki otrzymania dofinansowania: 

 warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedłożenie do dyrektora szkoły dowodu 

zakupu podręczników (imiennie wystawiona na ucznia bądź rodzica faktura VAT lub 

rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie podręczników z informacją o rozliczeniu 

zakupu podręczników tylko w ramach  Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – 

„Wyprawka szkolna”).  

               

Wnioski dostępne są w szkołach oraz w ZEAS Gminy Chełmża (Urząd Gminy pok.18). 

 


