
WYPRAWKA SZOLNA 2015/2016 

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że do konsultacji publicznych, m.in. 
z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami 
pracodawców, został skierowany projekt Rządowego programu pomocy uczniom 
„Wyprawka szkolna" w 2015r. 

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami w programie w 2015r. 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 MEN, objęci zostaną: 

1. uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą uczęszczać do klasy III 
szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia                   
i klasy IV technikum,  

2. uczniowie słabowidzący, 
3. uczniowie niesłyszący, 
4. uczniowie słabosłyszący, 
5. uczniowie  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
6. uczniowie z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, 
7. uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
8. uczniowie  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
9. uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                     

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej 
10. uczniowie  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 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, 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. 22ad 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. 

W 2015r. dla uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium 
dochodowego, utrzymano w projekcie jednolite kryterium dochodowe, z ustawy                     
o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że próg dochodowy uprawniający do 
otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie. 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń                 

w roku szkolnym 2015/2016. 

Termin składania wniosków o dofinansowanie zostanie ustalony                                         

i podany do wiadomości publicznej po przyjęciu projektu Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej 

uczniom na zakup podręczników  i materiałów edukacyjnych. 

Szczegółowe dane na ten temat MEN publikuje w formie tabeli na swojej stronie 

internetowej w zakładce Finansowanie edukacji/wyprawka szkolna.  
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