
 

„Wyprawka szkolna” w 2015 r. 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników        

i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) rządowym programem pomocy 

uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” będą objęci uczniowie rozpoczynający we 

wrześniu 2015 r. edukację szkolną w klasie III  szkoły podstawowej oraz  w klasie                        

IV  technikum. 

Programem objęci będą także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,                            

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,                                

z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 

2015/2016 do szkół  dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, 

gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół 

zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników.  

Pomoc udzielana będzie uczniom, pochodzącym z rodzin , w których dochód na osobę                  

w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa                        

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 

r., poz. 114 i 693),   w wysokości obowiązującej w dniu wejścia w życie rozporządzenia                       

tj. 574,00 zł netto. 

W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z  2015 r., poz. 163) tj. np:                                                                                                    

-  bezrobocia,                                                                                                                                          

-  sieroctwa,                                                                                                                                              

-  niepełnosprawności,                                                                                                                                       

-  długotrwałej lub ciężkiej choroby,                                                                                                    

-  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa       

   domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,                                                           

-  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej  



pomoc może być udzielona uczniom pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę              

w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w art. 5 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych.  Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % 

ogólnej liczby uczniów poszczególnych klas. 

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2015 r. będzie wynosić: 

-    225,00 zł dla uczniów klas III szkoły podstawowej, 

-    445,00 zł dla uczniów klas IV technikum. 

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dofinansowanie 

będzie wynosić od 175,00 zł do 770,00 zł.      

Wnioski należy składać najpóźniej do dnia 4 września 2015 r. do dyrektora szkoły,                     

do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.  

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 

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

zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze 

świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.  

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego zamiast 

zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia wydanego przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, w rodzinie którego występują przypadki 

określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. 

poz. 163) zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie. 

Zainteresowanych rodziców prosimy o pobieranie wniosków z sekretariatów szkół. 

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu można uzyskać w szkołach                           

lub u Pani Marii Ewertowskiej - Kierownika Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta                 

i Gminy w Łasinie  Tel. 56 4665043 wew. 37.  

 

 

 

 


