
WYPRAWKA SZKOLNA 2015 r. 

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 
obejmuje się uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III 
szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy 
IV technikum.  

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub 
specjalnego oraz podręczników do kształcenia w zawodach, dotyczy również 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o 
którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: 

1) słabowidzących,  

2) niesłyszących,  

3) słabosłyszących, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7  

uczęszczających 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 lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy 
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących 
szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół 
muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, 
z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub 
liceów plastycznych. 

W przypadku 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, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół 
dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, 
z wyjątkiem klasy I, lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również 
zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie 
oświaty. 

Należy zwrócić uwagę, że uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku 



szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy nie 
korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy -  również 
są objęci programem i mają prawo do zakupu materiałów edukacyjnych.  

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego lub kształcenia w zawodach przyznaje się na wniosek rodziców 
ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących 
rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, 
pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) 
albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której 
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.  
 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze 
względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na: 

1)   kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.): 

      W 2015 r. należy stosować kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 
1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wynoszące 
574 zł.  Zatem na podstawie przepisów tej ustawy może być obliczany dochód na 
członka rodziny do programu „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z ustawą o 
świadczeniach rodzinnych za dochody członków rodziny uważa się dochody 
osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany 
w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu 
ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
W roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 
jest rok 2013. 
  

2)   przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2013. poz. 182) (m. in. sieroctwo, bezdomność, ciężka 
choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe) –poza 
kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 
z późn. zm.). 

3)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością  
umysłową w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością umysłową z w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej –  bez względu na kryterium dochodowe. 



Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej, do którego należy 
dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych 
przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o 
wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.  
 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze 
świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku 
rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości 
dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie 
zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. 
 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych  zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy 
dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia  którego rodzina nie spełnia 
kryterium dochodowego do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości 
dochodów – należy dołączyć uzasadnienie. 

Do rozliczenia wydatków poniesionych za zakup podręczników składa się fakturę 
VAT lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, a 
w przypadku 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 – także zakupu materiałów edukacyjnych.  

W przypadku ww. oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków 
odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”. 

Zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmuje wydatków 
związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.  

W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację 
zestawu podręczników oferowanych w tzw. box-ach, w których brak jest możliwości 
ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze.  

 
 


