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Wyprawka szkolna 2015/2016 

 

Wójt Gminy Lubicz informuje, że od dnia 17 sierpnia do dnia 11 września 2015 
roku, w szkołach z terenu naszej gminy, można składać wnioski o dofinansowanie 

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu 
Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna”. 

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie 
dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników 

do kształcenia specjalnego obejmie się: 

1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły 
podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV 

technikum 
2. uczniów słabowidzących, 
3. uczniów niesłyszących, 

4. uczniów słabosłyszących, 
5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, 
7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, 

10. 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, 

zwanej dalej „ustawą”, 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, liceów 
plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV. 

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, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie 
również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem 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 klasy I i II szkoły podstawowej,  
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w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają 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. 22 ust. 1 
ustawy o systemie oświaty. 

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 nauczycieli 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 niepełnosprawność intelektualna  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej 

będą mieli prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu 
materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie skorzystają z podręcznika 

do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 
zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów 
edukacyjnych będzie przysługiwać: 

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

 uczniom 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. 

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 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. 

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

podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot 
pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub 
oświadczenia o dokonanym zakupie. 

Wnioski o pomoc materialną „Wyprawka szkolna 2015” można pobrać  
w sekretariatach szkół z terenu Gminy Lubicz, w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – 
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, ul. Piaskowa 23, 87 – 162 Lubicz,  

p. 108 – 109, bądź też na stronie internetowej www.lubicz.pl 

http://www.lubicz.pl/
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kwota dofinansowania: 

 dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  

z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do 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; 

 (*w przypadku  niekorzystania z podręcznika zapewnionego przez MEN) 

do kwoty 
175 zł.* 

 dla uczniów  klasy III szkoły podstawowej; 

 dla uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 

 dla uczniów: 

 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 powyżej 

uczęszczających do  klasy  III szkoły podstawowej oraz dla klasy III 

ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

w przypadku gdy jedną z nich 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 dopuszczonych do użytku 

szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania; 

 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 szkół 

ponadgimnazjalnych; 

do kwoty 
225 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 powyżej uczęszczających do klas V i  VI szkoły 

do kwoty 
325 zł. 
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podstawowej, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 

lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających 

z podręcznika do kształcenia specjalnego; 

 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 powyżej uczęszczających do klas II i III gimnazjum, klas 

II  i III  ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III 

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI 

ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników 

do kształcenia specjalnego; 

do kwoty 
350 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 powyżej uczęszczających  

do zasadniczej szkoły zawodowej; 

do kwoty 
390 zł. 

 dla uczniów klasy IV technikum; 

 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 powyżej, 

uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI 

ogólnokształcącej szkoły muzycznej  

II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum 

plastycznego lub klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej; 

do kwoty 
445 zł. 
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 dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona powyżej, uczęszczających  

do klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk 

pięknych lub klas, 

  V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających  

z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania 

z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących 

podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt podręczników do 

kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 303,50 zł.; 

do kwoty 
607 zł. 

 dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona powyżej uczęszczających  

do klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej I stopnia, 

 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 lub materiałów 

edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł. 

 dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona powyżej, uczęszczających  

do klas V i VI szkoły podstawowej, klas V i VI ogólnokształcącej 

szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły 

baletowej 

 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 nie może być wyższy niż 

308,00 zł. 

do kwoty 
770 zł. 

 


