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WYPRAWKA SZKOLNA 2014 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolechowicach informuje, iż wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 

2014/2015 będzie realizowany Rządowy Program pomocy uczniom w 2014 r:. 

"Wyprawka szkolna". 

 

 

 

Uprawnieni do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników są: 

1. uczniowie klas II, III, i VI szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na 

osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto 

2. uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzący, 

niesłyszący słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawnośd wymieniona wyżej)  

3. uczniowie z klas II , III, klas VI szkół podstawowych z rodzin niespełniających kryterium 

dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, 

zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły. 

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników : 

Pomoc może byd 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 złożyd do dnia 05.09.2014. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku 

szkolnym 2014/2015(wniosek do pobrania w szkole) 

 

Wniosek winien zawierad: 

 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 dołączyd: 

1. Zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można 

dołączyd – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości 

dochodów; 

2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeo 

rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można 

przedłożyd – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenia o korzystaniu ze 

świadczeo rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego; 

3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego – zamiast zaświadczenia 

o wysokości dochodów – należy dołączyd 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 dołączyd uzasadnienie. 

Dodatkowe informacje: 

5. Dofinansowaniem zakupu podręczników objęte zostaną dzieci rozpoczynające w roku 

szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, II i VI szkół podstawowych, jak również dzieci 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

6. Dyrektor szkoły dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kosztów zakupu 

podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.  

7. Maksymalną wartośd pomocy przedstawia poniższa tabela: 
 

Dla 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 klasy I szkoły 
podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęd z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania; 

do kwoty 175 zł 

dla uczniów: 
1.dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej; 
2.dla uczniów niepełnosprawnych 
- klas II – III szkoły podstawowej; 
- 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 klas IV – VI szkoły 
podstawowej; 
- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty 
3.dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

do kwoty 225 zł 



z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
szkół specjalnych przysposabiających do pracy; 

1.dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej 
2.dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem 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): klas IV – VI szkoły podstawowej, niekorzystających z 
podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty 
i wychowania; 

do kwoty 325 zł 

 

 

 

 

            

  


