
Wójt Gminy Lipnik
woj. świ.,tokrzyskie

27-540 Lipnik

Zarządzenie Nr 69/2014

Wójta Gminy Lipnik

z dnia 04 sierpnia 2014 roku

w sprawie skladania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników w 2014 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom

w 2014 r. ,,\Vyprawka szkolna".

Na podstawie 9 2, 93, 9 4, 9 5 ust. I, 9 6 ust. I rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014r. poz. 1024), w związku z
realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna", Wójt
Gminy Lipnik zarządza, co następuje:

Pomoc finansowa dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla ucznlOW
rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły
podstawowej, w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzących z rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej oraz dla uczniów słabowidzących,
niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
"''Ymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym
mowa wart. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późno zm.) realizujących w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

l. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" należy
składać w terminie do dnia 9 września 2014 roku.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr l do niniejszego Zarządzenia.

Termin określony w 9 2 ust.! jest ostateczny. Wnioski złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.

Pomoc, o której mowa w 9 l jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych
opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej
osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek, o którym mowa w 9 2 składany jest do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie
uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.



Dyrektorzy szkół zobowiązani są do przedłożenia do Referatu Organizacyjnego (pokój 32) w
terminie do dnia 12 września 2014 r. godz. 1300:
l) ostatecznych danych dotyczących ogólnej liczby uczniów z poszczególnych klas objętych

programem oraz liczby uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

2) listy uczniów klas uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej w oparciu o
kryterium dochodowe wynoszące 539 zł, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniej szego Zarządzenia,

3) listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej ze względu na przypadki
określone wart. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.
poz. 182 z późno zm.) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniej szego
Zarządzenia,

4) listy uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
wymienionej w S 3 ust. 2 w/w rozporządzenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do niniej szego Zarządzenia.

Referat Organizacyjny jest zobowiązany przekazać do Kuratorium Oświaty w Kielcach do
dnia 19 września 2014 r. ostateczne dane dotyczące ogólnej liczby uczniów z poszczególnych
klas objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" oraz
liczby uczniów uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi
Organizacyjnego oraz dyrektorom szkół, dla których
Lipnik.

Gminy - Kierownikowi Referatu
organem prqwadzącym jest Gmina

I

,
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wniosek o dofinansowanie
zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

(nie dotyczy uczniów słabowidzących,niesłyszących,z upośledzeniemumysłowym w stopniu
lekkim, umiarkowanym lub znacznym,a także z niepełnosprawnościamisprzężonymi)

I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko .

2. PESEL .

3. Adres zamieszkania .

4. Numer telefonu .

II. Dane osobowe ucznia
1. Imię i nazwisko ucznia .

2. Adres zamieszkania .

III. Informacje o szkole
1. Nazwa i adres szkoły

2. Klasa, do której uczęszcza uczeń:

IV. Dochód na osobę w rodzinie:

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym (należy wypełnić tylko jeżeli uczeńpochodzi z rodziny,
w której dochód nie przekracza na osobę •••••.••••••zł netto):

Stopień Wysokość
Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia pokrewieństwa dochodu

netto w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Łączny dochód:

Średni dochód na jedną osobę w rodzinie:



* Szczegółowe zasady obliczenia dochodu zawiera ustawa z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej.

V. Inne okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza
kryterium dochodowym (należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której
dochód przekracza kryterium dochodowe)

Ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
Przemoc w rodzinie
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 uzupełniająca
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
alkoholizm lub narkomania
zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
klęska żywiołowa lub ekologiczna

VI. Uzasadnienie wniosku (pkt VI należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w
której dochód przekracza kryterium dochodowe, należy wykazać dlaczego pomimo przekroczenia
kryterium dochodowego uczeń powinien otrzymać dofinansowanie)

VII. Wnioskowana kwota dofinansowania (dopuszczalna wysokość dofinansowania
oraz wykaz uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy wskazane zostały w instrukcji):

•••••••••••••••• 1•• zł (słownie: II •••• II •••• II •••• II' II ••••••••••••••••••••••• 1)



VIII. Załączniki:
1. Zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający składanie wniosek
(w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia
o wysokości - oświadczenie o wysokości dochodów):

zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeii dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach ogóinych,
odcinek renty! emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej
na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym - zaświadczenie wydane
przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określającego wysokość dochodu,
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w
przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym • zaświadczenie wydane przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia
składek w ZUS
w przypadku prowadzenia działalności rolniczej • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeiiczeniowych ogólnej powierzchni w roku
kalendarzowym albo nakaz płatniczy za ten rok,
zaświadczenie o wysokości świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej
zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację oraz wysokość otrzymywanego
zasiłku,
wyrok sadowy o przyznanych aiimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku
możliwości egzekucji alimentów, bądź oświadczenie (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem
bankowym itp.) o otrzymywaniu dobrowolnych aiimentów,
zaświadczenie uczelni o wysokości pobieranego stypendium - w przypadku osób studiujących
stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł

2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub
okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów -
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub
okresowego.

Powyższych zaświadczeń nie dołącza się w przypadku korzystania
z pomocy poza kryterium dochodowym!

IX. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym
podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym.

X. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb
programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.

Miejscowość, data Podpis wnioskodawcy



Wniosek o dofinansowanie

zakupu podr~cznikóww roku szkolnym 2014/2015

(dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub macznym oraz ucmiów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. o którym mowa wart. 7tb ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty i pobierajacych nauke w szkolach dla dzieci i młodzieży)

I. Dane wnioskodawcy:

1. Imię i nazwisko .

2. PESEL .

3. Adres zamieszkania .

4. Numer telefonu .

II. Dane osobowe ucznia

1. Im ię i nazwisko ucznia .

2. Adres zamieszkania .

III. Informacje o szkole

1. Nazwa i adres szkoły: .
2. Klasa, do której uczęszcza uczeń: .
3. Rodzaj niepełnosprawności: .
4.
IV. Wnioskowana kwota dofinansowania (dopuszczalna wysokość dofinansowania oraz

wykaz uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy wskazane zostały w instrukcjij.

................... zł (słownie: ... 1 •••••••••• I ••••••••• 1 •••• o' ••••• 1 •••• "" ••••••••••• )

V. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym
podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym.

VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb
programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.

VII. W załaczeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. o którym
mowa wart. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Miejscowość, data Podpis wnioskodawcy



Załącznik Nr 2 6al t} tl;! ¥
do Zarządzenia Nr.. ..).;;UJ.
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 04.08.2014 r.

TABELA l. "Wyprawka szkolna" w 2014r. - ostateczne dane

Nazwa szkoły:

Liczba uczniów Liczba uczniów, Liczba uczniów

rozpoczynających którzy otrzymują uprawnionych na RAZEMgrupa" w roku szkolnym dofinansowanie podstawie (3+4)
poza kI)1erium kryterium2014/2015 naukę dochodowym (5%) dochodowego

I 2 3 4 5
w klasach II szkoły

oodstawowei
w klasach 1II szkoły

podstawowej
w klasach YI szkoły

podstawowei
RAZEM

"oraz odpowiednich klas szkół artystycznych nie prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego

Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa wart. 71b ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla

dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych:
zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników 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 klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,

liceów lastvcznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Uczniowie w klasach II-lii szkoły w klasach IY.YI szkoły w klasach I-lii
podstawowej podstawowej gimnazjum

słabowidzący

niesłyszący

z upośledzeniem umysłowym w
stoDniu lekkim

z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym lub

znacznym
z niepełnosprawnościami

sprzężonymi przypadku, gdy
jedną z niepełnosprawności jest
niepełnospra\\'J1ość wymieniona

wyżei

RAZEM

Informację sporządziVa: .
telefon: .
adres mailowy: .

Podpis Dyrektora szkoły:



Załącznik Nr 3 6 I t)nj V
do Zarządzenia Nr ... Ij..<!J./.
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 04.08.2014 r.

Nazwa jednostki oświatowej

Lista uczniów

uprawnionych do otrzymania dofinansowania na zakup podręczników w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna,
pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza obowiązującego
kryterium dochodowego, o którym mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych.

Kwota

Lp. Imię i nazwisko ucmia Adres zamieszkania PESEL Klasa dochodu netto
na osobę w
rodzinie

Klasa II razem liczba dzieci

Klasa III razem liczba dzieci

Klasa VI razem liczba dzieci

Podpis i pieczątka Dyrektora .

data .



Zalącznik Nr 4 6almA~
do Zarządzenia Nr .. ...J ...
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 04.08.2014 r.

Nazwa jednostki oświatowej

Lista uczniów

uprawnionych do otrzymania dofinansowania na zakup podręczników w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna,
pochodzących z rodzin, w których występuje jeden z przypadków określonych art. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. sieroctwo,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Przypadek
określony w

Lp. Imię i nazwisko ucznia Adres zamieszkania PESEL Klasa art. 7 ustawy o
pomocy
społecznej

Podpis ipieczątka Dyrektora .

data .



Załącznik Nr 5 6l'A/2J)' li,
do Zarządzenia Nr .. .J '/I '1
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 04.08.2014 r.

Nazwa jednostki oświatowej

Lista uczniów

słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczmow z
niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa wart. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, realizujących w roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w ogólnokształcących szkołach muzycznych 1stopnia,
ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk
pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych i liceach plastycznych nie prowadzonych
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ..

Rodzaj
niepełnosprawności

Imię i nazwisko
określony w

Lp. ucznia Adres zamieszkania PESEL Klasa orzeczeniu o
potrzebie
kształcenia
specjalnego

Podpis i pieczątka Dyrektora .

data .



Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów
rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II-III oraz klasach VI

szkól podstawowych, III klasach szkól ponad gimnazjalnych oraz uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna"
uprzejmie informuję, iż do dnia 9 września 2014 r. rodzice uczniów klas n-III, VI szkół
podstawowych, III klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie
dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w
20I4r.

Pomoc przysługuje:
I. Uczniom klas n -III, klas VI szkół podstawowych oraz klas III szkół

ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust. I ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013 r. poz 1456 z późn zm.) ,
tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 539,00 zl.

2. Uczniom z klas II - III, klas VI szkół podstawowych oraz klas III szkół
ponadgimnazjalnych z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych
okoliczności określonych wart. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
na podstawie decyzji dyrektora szkoły (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc
w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas n -
III, klas VI szkół podstawowych oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych),

3. Uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z
niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 7Ib ust 3 ustawy z dnia 7 września I99Ir. o systemie
oświaty, realizujące kształcenie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz szkołach
ponadgimn~alnych.

* Pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników, o których mowa w
punkcie l), 2) oraz 3), nie dotyczy uczniów z klas I, IV i V szkół podstawowych, klas
gimnazjalnych oraz klas I, n i IV szkół ponadgimnazjalnych, ze względu na to, iż pomoc
obejmuje tylko te klasy, w których prowadzone jest nauczanie w oparciu o nową podstawę
programową. (Zgodnie z Projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,
książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych)



Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników:

Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów,
rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za
zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek należy złożyć do dnia 09 września 2014 w szkole, do której dziecko będzie
uczęszczało w roku szkolnym 2014/2015. (Wniosek do pobrania w szkole lub ze strony
internetowej UG Lipnik)

Wniosek winien zawierać:

• dane osobowe dziecka: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania,
imiona i nazwiska rodziców

• informacje o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Do wniosku należy dołączyć:
l. Zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku

można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie
o wysokości dochodów;

2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można
przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;

3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego - zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno -
pedagogiczną;

4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów z rodzin niespełniających kryterium
dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji - zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Dodatkowe wyjaśnienia:

Dofinansowaniem zakupu podręczników objęte zostaną dzieci rozpoczynające
w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-m, VI szkół podstawowych, m klasach
szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.

Dyrektor szkoły dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kosztów zakupu
podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.



Zwrot kosztów zakupu nie może przekroczyć kwoty :

Dla uczniów z upośledzeniemumysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznymora o kwoty 175 zł
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lu
nacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć
akresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej,
a ewnion o rzezministra właściwodo s raw oświa i chowania'
la uczniów: O kwoty 225 zł

1) dla uczniów klas II - III szkoły podstawowej;
2) dla uczniów niepełnosprawnych
a) klas II - III szkoły podstawowej;
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ora

uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
niepełnosprawnościjest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lu
znacznymklas IV - VI szkoły podstawowej i gimnazjum;

- niekorzvstajacvch z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonychd
użytku szkolnegoprzezministra właściwego do spraw oświaty
3) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lu

znacznymoraz uczniów z niepełnosprawnościamisprzężonymi,w przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym szkół specjalnych przysposabiających d
ra

la uczniów: O kwoty 770 zł
1) niepełnosprawnych( z wyjątkiem UCZnlOWsłabowidzących, słabosłyszących,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera) klasy II - III szkoły podstawowej;

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ora
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lu
znacznymklas IV - VI szkoły podstawowej i gimnazjum;

korzvstajacych z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalneg
opuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
chowania;
przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia

gólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego)
opuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty r

chowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręcznikówdo kształceniaogólneg
opuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i
chowania nie może b ć "s niż 25% kwo 770 zł
1) dla uczniów klasyVI szkoły podstawowej o kwoty 325 zł
2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lu
znacznym): klas IV - VI szkoły podstawowej, niekorzystajacvch
podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonychdo użytku szkolneg
rzezministra właściwodo s raw oświa i chowania'

Dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących,słabosłyszących, o kwoty 770 zł
niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem
pergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lu

nacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,w przypadku gdy jedną
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lu

nacznym): klas IV - VI szkoły podstawowej, korzystajacych z podręcznikó
rzeznaczonch do kształcenia s "aln o do uszczon ch do u" ku szkoln o rze



ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia

gólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego)
opuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty I
chowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręcznikówdo kształceniaogólneg
opuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty I
chowania nie może b ć żs 40% kwo 770 zł

Dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniemumysłowym o kwoty 350 zł
topniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
przężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawnościjest upośledzenieumysłow
stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, niekorzvstajaevch

podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego prze
ministra właściwodo s raw oświa i chowania
Dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących,słabosłyszących, o kwoty 607 zł
niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem
pergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lu
nacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościamisprzężonymi,w przypadku gdy jedną
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lu
nacznym): gimnazjum, korzvstajacychz podręcznikówprzeznaczonychdo kształcenia
pecjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spra
światy i wychowania;
przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia
ólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego)
opuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty I
chowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręcznikówdo kształceniaogólneg
opuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty I
chowania nie może b ć .s niż 50% kwo 607 zł
1) dla uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej; o kwoty 390 zł
2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

(z wyjątkiem uczniów z upośledzeniemumysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe
sto niu umiarkowan m lub znaczn m

1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: o kwoty 445 zł
ogólnokształcącego
i technikum;

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna
niepełnosprawnościjest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lu
znaczn m : liceum lub technikum'

Dowodem zakupu podręczników jest faktura V A T wystawiona imiennie na ucznia, rodzica
(prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie
podręczników.

Uwaga: W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia
należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w roku 2014 "Wyprawka szkolna". Nie można więc przedstawić faktury na
zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i
jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu" Wyprawka
szkolna".
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