
WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 

    Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów: 

      1. najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej  
 

 

 2. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących;          

     z niepełnosprawnością   intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną    

     w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 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. Tym samym program będzie   

     obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których   

     podręczniki zapewniono w odrębnym trybie. 

 

 

„Wyprawka szkolna” 2015/2016 przyjęta przez Radę Ministrów przysługiwać będzie: 

     - UCZNIOM KLAS 3 Szkoły Podstawowej 

 pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł 
 

 pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora 
szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, 
wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie); 
 

 uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód. 
 

 oraz niezależnie od dochodu przysługuje rodzicom dla 

- uczniów klas 5 i 6 Szkoły Podstawowej oraz uczniów II i III Gimnazjum 

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

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

  

 1.  słabowidzących,  

 2.  niesłyszących,  

 3.  słabosłyszących, 

 4.  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

 5.  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,  

 6.  z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,  

 7.  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

 8.  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest      

      niepełnosprawność wymieniona wyżej 

 

 

 



Jak ubiegać się o pomoc ? 
 

Aby otrzymać dofinansowanie do zakupu podręczników należy:  
 

-  Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i     

    materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły do 4 września 2015r 

 

-  Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia         

    o potrzebie kształcenia specjalnego - należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia. 

 - W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach                  

    lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.  Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o     

    dochodach.  

 

  - Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają    

    uzasadnienie do otrzymania pomocy. 

 
-  dostarczyć ORYGINALNE dowody zakupu podręczników (Dowodem zakupu podręczników jest faktura      

    VAT/rachunek wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego) 
 
   
 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 4 WRZEŚNIA 2015r. 

 
  * zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona dyrektor szkoły po otrzymaniu dotacji z UM. 
 
 

 
 


