
Dofinansowanie do zakupu podręczników 
„Wyprawka szkolna 2014” 

 
1. W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” mogą 

otrzymać uczniowie pobierający naukę w klasach II, III lub VI szkół podstawowych oraz 
w klasach III zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników:  

 
a) z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 539 zł netto, 
b) nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 539 zł 

netto, ale w rodzinie występuje: 
− ubóstwo, 
− sieroctwo, 
− bezdomność, 
− bezrobocie, 
− niepełnosprawność, 
− długotrwała lub ciężka choroba, 
− przemoc w rodzinie, 
− potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 
− potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
− bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, 

− trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

− trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
− alkoholizm lub narkomania, 
− zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, 
− klęski żywiołowe lub ekologiczne. 

 
2. Maksymalną wartość pomocy obrazuje poniższa tabela: 
 

Osoby uprawnione 
Kwota 

dofinansowania 
Zakup podręczników 

uczeń klasy II, III szkoły podstawowej 225 zł 
uczeń klasy VI szkoły podstawowej 325 zł 
uczeń klasy III zasadniczej szkoły 
zawodowej 

390 zł 

uczeń klasy III liceum 
ogólnokształcącego lub technikum 

445 zł 

  

  
3. Dofinansowanie do zakupu podręczników mogą uzyskać również uczniowie 

słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim, z upośledzeniem umysłowym 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, posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 



ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i pobierających naukę w szkołach 
dla dzieci i młodzieży). 

 
1. Maksymalną wartość pomocy dla uczniów szkoły podstawowej obrazuje poniższa 

tabela: 
 

Uczniowie niepełnosprawni obj ęci dofinansowaniem zakupu 
podr ęczników, a w przypadku uczniów z upo śledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, tak że dofinansowaniem 
materiałów edukacyjnych 
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uczeń klasy II - III szkoły podstawowej, słabowidz ący , który nie korzysta z 
podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego  

225 zł 

uczeń klasy II - III szkoły podstawowej, niesłysz ący , który nie korzysta z 
podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego  

225 zł 

uczeń klasy II - III szkoły podstawowej, słabosłysz ący , który nie korzysta z 
podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego 

225 zł 

uczeń klasy II - III szkoły podstawowej, z upo śledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim , który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do 
kształcenia specjalnego  

225 zł 

uczeń klasy II - III szkoły podstawowej, z niepełnosprawno ścią ruchow ą, w 
tym z afazj ą, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do 
kształcenia specjalnego 

225 zł 

uczeń klasy II - III szkoły podstawowej, z autyzmem, w tym z zespołem 
Asperger a, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia 
specjalnego 

225 zł 

uczeń klasy IV - VI szkoły podstawowej, słabowidz ący , który nie korzysta z 
podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego  325 zł 

uczeń klasy IV - VI szkoły podstawowej, niesłysz ący , który nie korzysta z 
podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego  

325 zł 

uczeń klasy IV - VI szkoły podstawowej, słabosłysz ący , który nie korzysta z 
podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego  

325 zł 

uczeń klasy IV - VI szkoły podstawowej, z upo śledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim , który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do 
kształcenia specjalnego  

325 zł 

uczeń klasy IV - VI szkoły podstawowej, z niepełnosprawno ścią ruchow ą, w 
tym z afazj ą, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do 
kształcenia specjalnego  

325 zł 

uczeń klasy IV - VI szkoły podstawowej, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera , który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia 
specjalnego  

325 zł 

uczeń klasy II - VI szkoły podstawowej, z upo śledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym , który nie korzysta z podręczników 
przeznaczonych do kształcenia specjalnego 

225 zł 

uczeń klasy II - VI szkoły podstawowej, niesłysz ący , który korzysta z 

podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego * 

770 zł * 
w tym: 

(192,50 zł kl. II-III SP) 



(308 zł kl. IV-VI SP) 

uczeń klasy II - VI szkoły podstawowej, z upo śledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim , który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego * 

770 zł * 
w tym: 

(192,50 zł kl. II-III SP) 
(308 zł kl. IV-VI SP) 

uczeń klasy II - VI szkoły podstawowej, z upo śledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym , który korzysta z podręczników 

przeznaczonych do kształcenia specjalnego * 

770 zł * 
w tym: 

(192,50 zł)  

uczeń klasy I szkoły podstawowej, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, w przypadku gdy nie korzysta z podręczników 
do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i 
społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania  

175 zł 

 
* zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w przypadku, gdy uczeń korzystający 
z podręczników do kształcenia specjalnego korzysta również z części podręczników 
przeznaczonych do kształcenia ogólnego, lub materiałówedukacyjnych, koszt ich (udział 
w kwocie dofinansowania) nie może być wyższy niż kwoty podane w nawiasach w powyższej 
tabeli. 
 
 
2. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu. 
 

a) W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura 
VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica 
zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Jeżeli 
składane jest oświadczenie o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć 
informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna”. 

b) W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników 
zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) 
po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię 
i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz 
zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu 
dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia 
podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy 
uczniów, dla których zakupiono podręczniki. 

 
3. Wniosek należy złożyć w szkole najpóźniej do dnia 10 września 2014 r. 

 
4. Wnioski oraz szczegółowe informacje można uzyskać u pedagogów szkolnych (s. 69). 


