
W Y P R A W K A  S Z K O L N A 
W ROKU SZKOLNYM  2014/2015 

 
Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów edukacyjnych,  Zespół Ekonomiczno - Administracyjny 
Oświaty i Wychowania w Połańcu informuje, że dofinansowaniem zakupu 
podręczników   będą objęci uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 
naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły 
ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum 
ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie 
VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III 
lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. Ponadto, pomocą w formie 
dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników 
do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia  w zawodach, 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty                    
i wychowania objęci będą także uczniowie: 

1) słabowidzący, 
2) niesłyszący,  
3) słabosłyszący, 
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
5) z upośledzeniem umysłowym 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 
- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa                      
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający 
w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych,                
z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, 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, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, 
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk 
pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.  
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych,                    
o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 
Przepisu tego nie stosuje się do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do 
klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci 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 z dnia 7 września 1991r.                  
o systemie oświaty.  
 
 



1. Dofinansowanie do zakupu podręczników, a w przypadku uczniów                                 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                          
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym - także zakupu materiałów edukacyjnych,  będzie wynosić: 
Dofinansowanie za kupu podręczn ików, a w pr zypadku uczniów z upoś ledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z n iepełnosprawnościami spr zężonymi, w przypadku gdy  jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopn iu umiar kowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacy jnych, będzie wynosić: 

1) 225 zł -  dla ucznia uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej 
albo   klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 
 

2) 225 zł  - dla ucznia: 
a)  słabowidzącego , 
b) niesłyszącego,  
c) słabosłyszącego, 
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f 
- uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do 
kształcenia specjalnego; 
 
3) 225 zł - dla ucznia: 

a)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                           
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym  

- uczęszczającego do klasy II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie 
korzysta  z podręczników do kształcenia specjalnego, lub uczęszczającego do 
szkoły ponadgimnazjalnej; 
 

1) 4) 770 zł - dla ucznia: 
a) niesłyszącego, 
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                          
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b 

- uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który korzysta z podręczników do 
kształcenia specjalnego; zastrzeżeniem ust.2; 
 
5) 770 zł - dla ucznia: 

a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                            
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym  

- uczęszczającego do klasy II-VI szkoły podstawowej  lub  gimnazjum, który 
korzysta  z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2; 
 

6) 325 zł - dla ucznia uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej,  klasy VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub  klasy III ogólnokształcącej szkoły 
baletowej; 
 
7) 325 zł - dla ucznia:  

a) słabowidzącego, 



b)  niesłyszącego,  
c) słabosłyszącego, 
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f 

- uczęszczającego do klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy IV-VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy I-III ogólnokształcącej 
szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego; 
 

9) 8) 770 zł - dla ucznia: 
a) niesłyszącego, 
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                           
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b 

10) - uczęszczającego do klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy IV-VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy I-III ogólnokształcącej 
szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego                      
z zastrzeżeniem ust. 2; 
 

9) 350 zł - dla ucznia: 
a) słabowidzącego, 
b) niesłyszącego,  
c) słabosłyszącego, 
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f 

- uczęszczającego do gimnazjum, klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II 
stopnia, klasy I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy IV-VI 
ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do 
kształcenia specjalnego; 
 

10) 607 zł - dla ucznia: 
a) niesłyszącego, 
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                            
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b 

- uczęszczającego do gimnazjum, klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II 
stopnia, klasy I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy IV-VI 
ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia 
specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2; 
 

11) 11) 390 zł - dla ucznia uczęszczającego do klasy III zasadniczej szkoły 
zawodowej; 
 
12) 390 zł - dla ucznia: 

a) słabowidzącego, 
b) niesłyszącego,  
c) słabosłyszącego, 
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 



e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f 

- uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej;  
 

12) 13) 445 zł - dla ucznia uczęszczającego do klasy III liceum ogólnokształcącego, 
klasy III technikum,  klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,  klasy 
VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  klasy III liceum plastycznego lub  klasy 
IX ogólnokształcącej szkoły baletowej; 

 
14) 445 zł - dla ucznia: 

a) słabowidzącego, 
b) niesłyszącego,  
c) słabosłyszącego, 
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f 

- uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV-VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły 
sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klasy VII-IX ogólnokształcącej szkoły 
baletowej; 
 
 

15)  15) 175 zł - dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz  ucznia z niepełnosprawnosciami sprzężonymi, w przypadku, gdy 
jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, uczęszczającego do klasy  I szkoły podstawowej -  w przypadku gdy 
nie korzysta 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 ad ust. 1 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.  

2. W przypadku gdy uczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,5,8 i 10, korzysta                   
z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami 
do kształcenia specjalnego, lub materiałów edukacyjnych, kwota 
dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędącego 
podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie 
może być wyższa niż: 

1) w przypadku uczniów, o  których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 - 192,50 zł, 
2) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 8 - 308,00 zł  
3) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 10 - 303,50 zł.  

 
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć: 

1. Rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoby prowadzące rodzinny 
dom dziecka); 

2. Pełnoletni uczeń; 
3. Nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia 

(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny 
dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.  
 

 



 Pomoc będzie udzielana uczniom: 
1. Pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa 
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.) tj. 539 zł netto; 

2. Pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego              
w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.                         
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn.zm) tj. ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub 
ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności                              
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności                
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali  w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego,  alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego                            
i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…,  

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może 
przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do 
pomocy finansowej. 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał 
uczeń   w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do dnia 10 września 
2014r.  
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