Wyprawka szkolna 2018/2019
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w tym materiałów
edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym) w 2018 r. jest udzielana:
–

bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, uczniom słabowidzącym,
niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.) lub w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, z
późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży
do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego,
technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas IV–VI ogólnokształcącej
szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub
liceum plastycznego.

Dofinansowanie

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, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do
szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i
II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły
specjalnej

przysposabiającej

do

pracy,

obejmuje

również

zakup

materiałów

edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty - Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, z późn. zm. (materiał edukacyjny – należy
przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający
realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną). Materiały
edukacyjne 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 są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne
oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez
nauczyciela w procesie kształcenia tych uczniów.
Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy
jedną

z niepełnosprawności

jest
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umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do kl. III szkoły podstawowej mają prawo
do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania na zakup materiałów
edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z
zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej (podręczniki te
zapewnia minister właściwy ds. oświaty i wychowania, zgodnie w art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz.
2203)).
Warunki przyznawania pomocy na zakup podręczników:
– bez względu na wysokość dochodu w rodzinie – wymagana jest kopia orzeczenia
o potrzebie

kształcenia

specjalnego

wydanego

przez

publiczną

poradnię

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną (uczniowie ze szkół dla
dzieci i młodzieży: dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w
branżowych szkołach I stopnia (klasa III), branżowych szkół I stopnia (klasa I–II), liceów
ogólnokształcących, techników, szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia (klasa IV–VI), ogólnokształcących szkół
sztuk pięknych (klasa IV–VI) lub liceów plastycznych).
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodzica
ucznia lub pełnoletniego ucznia lub nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby,
za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w szkole, do której
uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2018/2019 (bez względu na miejsce
zamieszkania).
Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla
ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z
afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, należy dołączyć (bez względu na dochód): – kopię aktualnego orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
Wartość dofinansowania do podręczników (w tym materiałów edukacyjnych dla ucznia
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) w 2018 r.
wynosi:
–

175 zł na materiały edukacyjne – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej:
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami
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jedną

z

nich

jest

niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię
specjalistyczną, który nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji:
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania;
–

225 zł – dla ucznia klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I
stopnia,

liceum

przysposabiającej

ogólnokształcącego,
do

pracy:

technikum

z niepełnosprawnością

albo

szkoły

intelektualną

specjalnej
w stopniu

umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy
jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym
poradnię specjalistyczną;
–

390 zł – dla ucznia klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I i II branżowej szkoły I
stopnia:
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intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

–

445 zł – dla ucznia liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły
sztuk

pięknych
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lub
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gdy
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niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię
specjalistyczną;

Dowodem zakupu podręczników może być:
- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica;
- rachunek;
- paragon;
- oświadczenie o zakupie podręczników (do oświadczenia należy dołączyć informację o
rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. –
„Wyprawka szkolna”);
- potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników dla grupy uczniów) zawierające w
szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły,
wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu
dokonującego

zakupu

(potwierdzenie

wystawia

podmiot

dokonujący

zakupu

podręczników dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których
zakupiono podręczniki).
Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których będzie uczęszczał uczeń w roku
szkolnym 2018/2019.
Termin składania wniosków wraz z załącznikami do dnia 3 października w gabinecie
pedagoga szkolnego( II piętro s. 99).

