
I II III IV V

Bez względu na dochód:  

uczniowie niepełnosprawni tj. 

słabowidzący, niesłyszący, 

słabosłyszący, z 

upośledz.umysłowym w 

st.lekkim,. z 

niepełnosprawnością ruchową w 

tym z afazją, z autyzmem, w 

tym z zespołem Aspergera, z 

miepełnosprawnosciami 

sprzężonymi…,którzy nie 

korzystają z podręczników 

kształcenia specjalnego / kwota 

dofinansowania w zł       

Podręczniki

Bez względu na dochód:  

uczniowie niepełnosprawni 

tj.  upośledz.w st., 

umiarkowanym lub 

znacznym,. z 

niepełnosprawnościami 

sprzężonymi…,którzy nie 

korzystają z podręczników 

kształcenia specjalnego / 

kwota dofinansowania w zł                 

Podręczniki + materialy 

edukacyjne

Bez względu na dochód:  

uczniowie niepełnosprawni tj. 

niesłyszący, z 

upośledz.umysłowym w 

st.lekkim,  z 

niepełnosprawnościami 

sprzężonymi…, którzy 

korzystają z podręczników 

kształcenia specjalnego/ 

kwota dofinansowania w zł   -    

Podręczniki

Bez względu na dochód:  

uczniowie niepełnosprawni tj. 

z upośledz.umysłowym w 

st.umiarkowanym lub 

znacznym,  z 

niepełnosprawnościami 

sprzężonymi…, którzy 

korzystają z podręczników 

kształcenia specjalnego/ 

kwota dofinansowania w zł   -    

Podręczniki

Bez względu na dochód:  

uczniowie niepełnosprawni  

z upośledz.umysłowym w 

st. umiarkowanym lub 

znacznym,. z 

niepełnosprawnościami 

sprzężonymi…, którzy nie 

korzystają z podręczników 

do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, 

matematycznej, 

przyrodniczej i 

społ.zapewnionych przez 

Ministra ds oświaty i 

wychow. / kwota 

dofinansowania w zł    

Podręczniki

Szkoła podstawowa I x x x x 175,00

II 225,00 225,00 770,00* 770,00* x

III 225,00 225,00 770,00* 770,00* x

IV 325,00 225,00 770,00** 770,00* x

V 325,00 225,00 770,00** 770,00* x

VI 325,00 225,00 770,00** 770,00* x

Gimnazjum I-III 350,00 225,00 607,00*** 770,00* x

Szkoła ponadgim.-

zasadnicza szkoła 

zawodowa I -III 390,00 x x x x

Szkoła ponadgim.-liceum 

ogólnokształcące
I - III 445,00 x x x x

*w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego,warunkiem dofinansow.do kwoty 770,00 zł jest zakup podręczników do kształcenia 

ogólnego w kwocie nie wyższej niż 25% kwoty 770,00 zł tj. 192,50 zł 

**w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego,warunkiem dofinansow.do kwoty 770,00 zł jest zakup podręczników do kształcenia 

ogólnego w kwocie nie wyższej niż   40% kwoty 770,00 zł tj. 308,00 zł 

***w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego,warunkiem dofinansow.do kwoty 607,00 zł jest zakup podręczników do kształcenia 

ogólnego w kwocie nie wyższej niż   50% kwoty 607,00 zł tj. 303,50 zł 

Wyprawka szkolna 2014/2015

Warunki przyznania wyprawki i kwota dofinansowania dla dzieci niepełnosprawnych

Rok szkolny 2014/2015 Klasy


