
WYPRA WKA SZKOLNA 2015/2016 


RZ1\DOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W ROKU 

SZKOLNYM 2015/2016 "WYPRA WKA SZKOLNA" 

Zgodnie z rozwi'!Zaniami zaproponowanymi w projekcie Rz~dowego programu pomocy 
uczniom "Wyprawka szkolna" w 2015 pomoc~ w formie dofinansowania zakupu 
podrycznik6w do ksztalcenia og61nego, w tym podrycznik6w do ksztalcenia specjalnego lub 
podrycznik6w do ksztalcenia w zawodach, dopuszczonych do uzytku szkolnego przez 
ministra wlaSciwego do spraw oswiaty i wychowania, obejmie siy: 

1) uczni6w UCzyszczaj~cych w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoly podstawowej, 
klasy III og61noksztalc~cej szkoly muzycznej I stopnia i klasy IV technikum 

2) uczni6w: 

a) slabowidz~cych, 


b) nieslysz~cych, 


c) slaboslysz~cych, 


d) z niepelnosprawnosci~ intelektualn~ w stopniu lekkim, 

e) z niepelnoprawnosci~ intelektualn~ w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

f) z niepelnosprawnosci~ ruchow~, w tym z afazj~, 


g) z autyzmem, w tym z zespolem Aspergera, 

h) z niepelnosprawnosciami sprzyzonymi, w przypadku gdy jedn~ 


z niepelnosprawnosci jest niepelnosprawnosc wymieniona powyzej 


- posiadaj~cych orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego, 0 kt6rym mowa wart. 71 b 
ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty, zwanej dalej "ustaw~", 
UCzyszczaj~cych w roku szkolnym 2015/2016 do szk61 dla dzieci i mlodziezy: szk61 
podstawowych, z wyj~tkiem klas I, II i IV, gimnazj6w, z wyj~tkiem klasy I, szk61 
ponadgimnazjalnych: zasadniczych szk61 zawodowych, lice6w og61noksztalc~cych, 

technik6w lub szk61 specjalnych przysposabiaj~cych do pracy dla uczni6w z uposledzeniem 
umyslowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczni6w 
z niepelnosprawnosciami sprzyzonymi, lub do og61noksztalc~cych szk61 muzycznych 

I stopnia, z wyj~tkiem klas I, II i IV, og61noksztalqcych szk61 muzycznych II stopnia, 
z wyj~tkiem klasy I, og61noksztalqcych szk61 sztuk piyknych, z wyj~tkiem klasy I, lice6w 

plastycznych lub og61noksztalc~cych szk61 baletowych, z wyj~tkiem klas I 
i IV. 

W przypadku uczni6w z niepelnosprawnosci~ intelektualn~ w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczni6w z niepelnosprawnosciami sprzyzonymi, w przypadku gdy jedn~ z 
niepelnosprawnosci jest niepelnosprawnosc intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, UCzyszczaj~cych w roku szkolnym 2015/2016 do szk61 dla dzieci i mlodziezy: 
szk61 podstawowych, z wyj~tkiem klasy IV, gimnazj6w, 
z wyj~tkiem klasy I, szk61 ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmowac bydzie r6wniez 
zakup material6w edukacyjnych, z wyj~tkiem uczni6w z niepelnosprawnosci~ intelektualn~ 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczni6w 
z niepelnosprawnosciami sprzyzonymi,w przypadku gdy jedn~ z niepelnosprawnosci jest 



• 


niepelnosprawnosc intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczyszczajqcych w 
roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoly podstawowej, 
w przypadku gdy uczniowie ci skorzystajq z podrycznika do zajyc z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i spolecznej, zapewnionego przez ministra 
wlaSciwego do spraw oswiaty i wychowania, 0 kt6rym mowa wart. 22ad ust. 1 ustawy 
o systemie oswiaty. 

Materialy edukacyjne dla uczmow z niepelnosprawnosciq intelektualnq w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczni6w z niepelnosprawnosciami sprzyzonymi, 
w przypadku gdy jednq z niepelnosprawnosci jest niepelnosprawnosc intelektualna 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym Sq to, w szczeg61nosci, ksiqzki pomocnicze, karty 
pracy, cwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, 
kt6re Sq wykorzystywane przez nauczycieli w procesie ksztalcenia tych uczni6w. 

R6wnoczesnie uczniowie z niepelnosprawnosciq intelektualnq w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniowie z niepelnosprawnosciami sprzyzonymi, w przypadku gdy jednq z 
niepelnosprawnosci jest niepelnosprawnosc intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym uczyszczajqcy do klasy I szkoly podstawowej bydq mieli prawo do otrzymania 
pomocy w formie pelnego dofinansowania do zakupu material6w edukacyjnych, w przypadku 
gdy uczniowie ci nie skorzystajq z podrycznika do zajyc z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i spolecznej, zapewnionego przez ministra wlasciwego do 
spraw oswiaty i wychowania. 

W przypadku uczni6w, kt6rzy bydq ubiegac siy 0 pomoc na podstawie kryterium 
dochodowego w 2015 r. dla uczni6w z wszystkich klas objytych programem utrzymano 
w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy 0 swiadczeniach rodzinnych. 

Oznacza to, ze w br. kwota uprawniaj'l-ca do otrzymania pomocy wynosic bydzie 574 zl na 
osobe w rodzinie. 

P1anowana kwota dofinansowania: 

Dofinansowanie zakupu podrycznik6w, a w przypadku uczni6w 
z niepelnosprawnosciq intelektualnq w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczni6w 
z niepelnosprawnosciami sprzyzonymi, w przypadku gdy jednq 

z niepelnosprawnosci jest niepelnosprawnosc intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym - takze zakupu material6w edukacyjnych, bydzie wynosic jak w tabeli ponizej: 

Wnioski 0 przvznanie dofinansowania zakupu podrecznikow skJada sie do dyrektora 
szkoly, do ktOrej uczen bedzie uczeszcza1 w roku szkolnym 201512016 sukcesvwnie 
najpozniej do dnia 4 wrzesnia 2015 r. 



Planowana kwota dofinansowania: 

Dofinansowanie zakupu podr~cznik6w, a w przypadku uczni6w z niepefnosprawnosciq 

intelektualnq w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczni6w z niepefnosprawnosciami 

sprz~zonymi, w przypadku gdy jednq z niepefnosprawnosci jest niepefnosprawnosc 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - takze zakupu materiaf6w 

edukacyjnych, b~dzie wynosic: 

dla uczni6w z niepefnosprawnosciq intelektualnq w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczni6w 

z niepefnosprawnosciami sprz~zonymi, w przypadku gdy 

jednq z niepefnosprawnosci jest niepefnosprawnosc 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

ucz~szczajqcych do klasy I i II szkofy podstawowej, kt6rzy 

nie korzystajq z podr~cznika do zaj~c z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i spofecznej, 

zapewnionego przez ministra wfasciwego do spraw oswiaty 

i wychowania 

do kwoty 175 zf 

1) 

2) 

3) 

dla uczni6w ucz~szczajqcych do klasy III szkofy 

podstawowej; 

dla uczni6w ucz~szczajqcych do klasy III og61noksztafcqcej 

szkofy muzycznej I stopnia; 

dla uczni6w: 

a) sfabowidzqcych, niesfyszqcych, sfabosfyszqcych, 

z niepefnosprawnosciq intelektualnq w stopniu lekkim, 

z niepefnosprawnosciq ruchowq, w tym z afazjq, 

z autyzmem, w tym z zespofem Aspergera, oraz uczni6w 

z niepefnosprawnosciami sprz~zonymi, w przypadku gdy 

jednq z niepefnosprawnosci jest niepefnosprawnosc 

wymieniona wyzej, ucz~szczajqcych do: klasy III szkofy 

podstawowej oraz klasy III og61noksztafcqcej szkofy 

muzycznej I stopnia, 

b) z niepefnosprawnosciq intelektualnq w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczni6w 

z niepefnosprawnosciami sprz~zonymi, w przypadku gdy 

jednq z niepefnosprawnosci jest niepefnosprawnosc 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

do kwoty 225 zf 



ucz~szczajqcych do: klas III, V i VI szkoty podstawowej 

lub klas II i III gimnazjum 

- niekorzystajqcych z podr~cznik6w do ksztakenia 

specjalnego ; 

4) dla uczni6w z niepetnosprawnosciq intelektualnq w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczni6w 

z niepetnosprawnosciami sprz~zonymi , w przypadku gdy 

jednq z niepetnosprawnosci jest niepetnosprawnose 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

ucz~szczajqcych do szk6t ponadgimnazjalnych 

dla uczni6w: 

1) niestyszqcych, z niepetnosprawnosciq intelektualnq w stopniu 

lekkim, z niepetnosprawnosciami sprz~zonymi , w przypadku 

gdy jednq z niepetnosprawnosci jest niepetnosprawnose 

wymieniona wyzej , ucz~szczajqcych do: klasy III szkoty 

podstawowej lub klasy III og61noksztakqcej szkoty 

muzycznej I stopnia, 

2) z niepetnosprawnosciq intelektualnq w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczni6w 

z niepetnosprawnosciami sprz~zonymi, w przypadku gdy 

jednq z niepetnosprawnosci jest niepetnosprawnose 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

ucz~szczajqcych do: klas III, V i VI szkoty podstawowej lub 

klas II i III gimnazjum 

- korzystajqcych z podr~cznik6w do ksztakenia specjalnego; 

w przypadku korzystania z cz~sci podr~cznik6w do ksztatcenia 

og61nego nieb~dqcych podr~cznikami do ksztakenia 

specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podr~cznik6w do 

ksztakenia og61nego nieb~dqcych podr~cznikami do ksztakenia 

specjalnego lub materiat6w edukacyjnych nie moze bye wyzszy 

niz 192,50 zt 

do kwoty 770 zt 

dla uczni6w stabowidzqcych, niestyszqcych, stabostyszqcych, 

z niepetnosprawnosciq intelektualnq w stopniu lekkim, 

z niepetnosprawnosciq ruchowq, w tym z afazjq, z autyzmem , 

w tym z zespotem Aspergera , z niepetnosprawnosciami 

sprz~zonymi , w przypadku gdy jednq z niepetnosprawnosci jest 

do kwoty 325 zt 



niepetnosprawnose wymieniona wyzej, ucz~szczajqcych do: klas 

V i VI szkoty podstawowej , klas V i VI og61noksztatcqcej szkoty 

muzycznej I stopnia lub klas II i III og61noksztakqcej szkoty 

baletowej, niekorzystajqcych z podr~cznik6w do ksztakenia 

specjalnego 

dla uczni6w niestyszqcych, z niepetnosprawnosciq intelektualnq 

w stopniu lekkim, z niepetnosprawnosciami sprz~zonymi, 

w przypadku gdy jednq z niepetnosprawnosci jest 

niepetnosprawnose wymieniona wyzej, ucz~szczajqcych do: klas 

V i VI szkoty podstawowej, klas V i VI og61noksztatcqcej szkoty 

muzycznej I stopnia lub klas II i III og61noksztatcqcej szkoty 

baletowej, korzystajqcych z podr~cznik6w do ksztatcenia 

specjalnego; w przypadku korzystania z cz~sci podr~cznik6w do 

ksztakenia og61nego nieb~dqcych podr~cznikami do ksztatcenia 

specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podr~cznik6w do 

ksztakenia og61nego nieb~dqcych podr~cznikami do ksztatcenia 

specjalnego nie moze bye wyzszy niz 308,00 zt 

do kwoty 770 zt 

dla uczni6w stabowidzqcych, niestyszqcych, stabostyszqcych , 

z niepetnosprawnosciq intelektualnq w stopniu lekkim, 

z niepetnosprawnosciq ruchowq, w tym z afazjq , z autyzmem, 

w tym z zespotem Aspergera . z niepetnosprawnosciami 

sprz~zonymi , w przypadku gdy jednq z niepetnosprawnosci jest 

niepetnosprawnose wymieniona wyzej ucz~szczajqcych do: klas 

II i III gimnazjum, klas II i III og61noksztatcqcej szkoty muzycznej 

II stopnia, klas II i III og61noksztatcqcej szkoty sztuk pi~knych lub 

klas V i VI og61noksztakqcej szkoty baletowej, niekorzystajqcych 

z podr~cznik6w do ksztatcenia specjalnego 

do kwoty 350 zt 

dla uczni6w niestyszqcych, z niepetnosprawnosciq intelektualnq 

w stopniu lekkim, z niepetnosprawnosciami sprz~zonymi , 

w przypadku gdy jednq z niepetnosprawnosci jest 

niepetnosprawnose wymieniona wyzej, ucz~szczajqcych do: klas 

II i III gimnazjum. klas II i III og61noksztatcqcej szkcly muzycznej 

II stopnia, klas II i III og61noksztakqcej szkoty sztuk pi~knych lub 

klas V i VI og61noksztakqcej szkoty baletowej, korzystajqcych z 

podr~cznik6w do ksztakenia specjalnego; 

w przypadku korzystania z cz~sci podr~cznik6w do ksztatcenia 

do kwoty 607 zt 



og61nego nieb~dqcych podr~cznikami do ksztafcenia 

specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podr~cznik6w do 

ksztafcenia og61nego nieb~dqcych podr~cznikami do ksztafcenia 

specjalnego nie moze bye wyzszy niz 303,50 zf 

dla uczni6w sfabowidzqcych, niesfyszqcych, sfabosfyszqcych, 

z niepefnosprawnosciq intelektualnq w stopniu lekkim, 

z niepefnosprawnosciq ruchowq , w tym z afazjq, z autyzmem, 

w tym z zespotem Aspergera, z niepefnosprawnosciami 

sprz~zonymi, w przypadku gdy jednq z niepetnosprawnosci jest 

niepetnosprawnose wymieniona wyzej, ucz~szczajqcych do 

zasadniczej szkofy zawodowej 

do kwoty 390 zf 

1) dla uczni6w klasy VI technikum ; 

2) dla uczni6w stabowidzqcych, niestyszqcych, stabostyszqcych, 

z niepefnosprawnosciq intelektualnq w stopniu lekkim, 

z niepefnosprawnosciq ruchowq, w tym z afazjq, z 

autyzmem, w tym z zespotem Aspergera, z 

niepetnosprawnosciami sprz~zonymi, w przypadku gdy jednq 

z niepefnosprawnosci jest niepefnosprawnose wymieniona 

wyzeJ, ucz~szczajqcych do: liceum 

og6lnoksztafcqcego, technikum, klas IV-VI 

og61noksztafcqcej szkoty muzycznej II stopnia , klas IV-VI 

og61noksztafcqcej szkoty sztuk pi~knych , liceum 

plastycznego lub klas VII-IX og61noksztafcqcej szkoty 

baletowej 

do kwoty 445 zf 


