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UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 

1. KTO KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA 

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników 

do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku 

szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom: 

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym,  

3) słabosłyszącym, 

4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 

5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

6) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-6 

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Zasady tej nie stosuje się  

do uczniów w niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

oraz unczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkownym lub znacznym, uczęszczających w roku 

szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają  

z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 

zapewnionego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 

ustawy o systemie oświaty. 

 

Materiał edukacyjny1 – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, 

umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. 

 

Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia 

rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane 

w edukacji przedszkolnej.  

 

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń 

będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do 8 września 2015 r. 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz.2572 ze zmianami) wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,  

w tym poradnię specjalistyczną. 

                                                           
1 art.3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 .r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
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3. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, 

a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego 

lub rodziców zastępczych. 

 

4. KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY 

 

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną 

przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia 

wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 

5. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I i II szkoły 

podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu 

edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 

zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. 

do kwoty 175 zł 

dla uczniów: 

1) klasy III szkoły podstawowej, 

2) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z 

niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 

jedną zniepełnosprawności jest niepełnosprawność  

wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III szkoły 

podstawowej. 

3) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej 

lub klas II i III gimnazjum  

niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; 

do kwoty 225 zł 



Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” 
__________________________________________________________________________________ 

3 
 

dla uczniów: 

1) niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających 

do klasy III szkoły podstawowej, 

2) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

uczęszczających do klas III, V i VI szkoły podstawowej 

lub klas II i III gimnazjum 

korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w 

przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia 

ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, 

koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 

ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego 

lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł 

do kwoty 770 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z  

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z 

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

z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona wyżej, uczęszczających do klas V i VI szkoły 

podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia 

specjalnego  

do kwoty 325 zł 

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona wyżej, uczęszczających do klas V i VI szkoły 

podstawowej, korzystających z podręczników do kształcenia 

specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do 

kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 

specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do 

kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 

specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł 

do kwoty 770 zł 
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dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z 

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

z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona wyżej, uczęszczających do klas II i III gimnazjum, 

niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego. 

do kwoty 350 zł 

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona wyżej, uczęszczających do klas II i III gimnazjum, 

korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w 

przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia 

ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, 

koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 

ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego 

nie może być wyższy niż 303,50 zł  

do kwoty 607 zł 

 

6. ROZLICZENIE ZAKUPU 

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia 

specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym również materiałów edukacyjnych, następuje do wysokości wartości programu, 

po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: 

1) imię i nazwisko ucznia, 

2) klasa, do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2014/2015, 

3) adres szkoły, 

4) wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, 

5) kwota zakupu, 

6) data zakupu, 

7) czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu, 

Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, 

dla których zakupiono podręczniki, książki pomocnicze i materiały dydaktyczne. 


