
Wyprawka szkolna – szczegóły

W dniu 29 lipca 2014 r. Rada Ministrów podjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. 
Rozporządzenie to opublikowano w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu  31 lipca 2014 r. pod pozycją 1024. 
Z postanowień rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że pomoc w ramach tzw. „Wyprawki szkolnej”  skierowana jest do uczniów z  różnych typów szkół i
klas oraz będzie zróżnicowana co do kwoty i warunków jakie muszą być spełnione by uczeń uzyskał takową pomoc. Krąg uprawnionych określa tabela nr I ,a
zróżnicowanie wartości pomocy finansowej w odniesieniu do sytuacji poszczególnych uczniów tabela nr II. 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo
pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej  osoby, za zgodą  rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców
zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

W wykonaniu  dyspozycji  art.  4  ust.3  rozporządzenia  Rady  Ministrów  Burmistrz  Miasta  Nowy  Targ  w  dniu  4  sierpnia  2014r.  wydał
Zarządzenie Nr 0050.Z.102.2014 w którym ustalił ostateczny termin do składania wniosków o przyznanie „Wyprawki szkolnej” do dnia 5 września
2014r.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły  , do której uczeń będzie uczęszczał  w roku szkolnym 2014/2015. 

Naczelnik Wydziału Oświaty
mgr Janusz Stopka

Tabela Nr I Uprawnieni do „wyprawki szkolnej w roku  szkolnym 2014/2015.

Lp Uprawnieni Podstawowy warunek udzielenia pomocy Uwagi
1. Uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 

2014/2015 do klasy II, III lub VI szkoły 
podstawowej, klasy III szkoły 
ponadgimnazjalnej tj. zasadniczej szkoły 
zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub 
technikum.

1) Pomocy udziela się uczniom, 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 listopada2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.)) tj. kwoty 539 zł.

2) Koniecznym jest złożenie wniosku oraz 
oświadczenia o dochodach rodziny uprawnionego wraz
dokumentami świadczącymi 
o tych dochodach.

3) W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 
r. poz. 182, ze zm.) pomoc może być udzielona  
uczniom w/w klas pochodzącym z rodzin, w których 
dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium 
dochodowe, o którym mowa powyżej ale liczba 
uczniów, którym zostanie udzielona pomoc poza 
kryterium dochodowym(z uwzględnieniem 
okoliczności), nie może przekroczyć w danej gminie 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do
kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w 
zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania

Przypadki uprawniające wynikające z dyspozycji art.7 
ustawy o pomocy społecznej to: 
1) ubóstwo; 2) sieroctwo; 
3) bezdomność; 
4) bezrobocie; 
5) niepełnosprawność; 
6) długotrwała lub ciężka choroba; 
7) przemocy w rodzinie; 
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali 
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 



5% ogólnej liczby uczniów w danej klasie. zakładu karnego; 
13) alkoholizmu lub narkomanii; 
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

2. 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  powyżej - 
uczęszczającym 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.

Koniecznym jest złożenie wniosku oraz posiadanie       
i przedstawienie  przy wniosku orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do
kształcenia specjalnego.



Tabela Nr II Zró żnicowana wartość pomocy w zł w zależności od kategorii uprawnionych.

Lp Kwota
pomocy

Uprawnieni Uwagi

1. 175 zł Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczeń z  niepełnosprawnościami
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.  22ad ust.  1  ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Kryterium  
niepełnosprawności

2. 225 zł 1) Uczeń  uczęszczający do klasy II lub III szkoły podstawowej . Kryterium dochodowe lub 
okoliczności w granicach 
limitu 5 %

2) Uczeń: a) słabowidzący, b) niesłyszący,  c) słabosłyszący,  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,  który  nie  korzysta  z
podręczników do kształcenia specjalnego;

Kryterium  
niepełnosprawności

3)  Uczeń  z  upośledzeniem umysłowym w stopniu  umiarkowanym lub znacznym,  lub 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;

Kryterium  
niepełnosprawności

3. 325 zł 1. Uczeń uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, Kryterium dochodowe lub 
okoliczności w granicach 
limitu 5 %

2. Uczeń: a) słabowidzący, b) niesłyszący, c) słabosłyszący 
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–
 –  uczęszczającego do klasy IV–VI szkoły podstawowej,  który nie korzysta z podręczników do kształcenia
specjalnego;

Kryterium  
niepełnosprawności

4. 350 zł 1) Uczeń:a) słabowidzący, b) niesłyszący, c) słabosłyszący
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,  który nie 
korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

Kryterium  
niepełnosprawności

 5. 390 zł 1) Uczeń uczęszczającego do klasy III zasadniczej szkoły zawodowej; Kryterium dochodowe lub 
okoliczności w granicach 
limitu 5 %



2) Uczeń a) słabowidzący,b) niesłyszącY,c) słabosłyszący
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;

Kryterium  
niepełnosprawności

6. 445 zł 1) Uczeń uczęszczający do klasy III liceum ogólnokształcącego, klasy III technikum, Kryterium dochodowe lub 
okoliczności w granicach 
limitu 5 %

2)  Uczeń  a)  słabowidzący,  b)  niesłyszący,c)  słabosłyszący,  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. 

Kryterium  
niepełnosprawności

7. 607 zł Uczeń: a) niesłyszący, 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, , który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.

Zastrzeżenie:  w  przypadku  gdy  uczeń  korzysta  z  części  podręczników do  kształcenia  ogólnego  niebędących
podręcznikami  do  kształcenia  specjalnego  lub  materiałów  edukacyjnych,  kwota  dofinansowania  zakupu
podręczników do  kształcenia  ogólnego  niebędących  podręcznikami  do  kształcenia  specjalnego  lub  materiałów
edukacyjnych pomoc nie może być wyższa niż: 303,50 zł

Kryterium  
niepełnosprawności

8. 770 zł 1)  Uczeń  a)  niesłyszący,  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,  który  korzysta  z  podręczników  do  kształcenia
specjalnego.

Zastrzeżenie:  w  przypadku  gdy  uczeń  korzysta  z  części  podręczników do  kształcenia  ogólnego  niebędących
podręcznikami  do  kształcenia  specjalnego  lub  materiałów  edukacyjnych,  kwota  dofinansowania  zakupu
podręczników do  kształcenia  ogólnego  niebędących  podręcznikami  do  kształcenia  specjalnego  lub  materiałów
edukacyjnych pomoc nie może być wyższa niż: 192.50 zł

2) Uczeń 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.

Zastrzeżenie:  w  przypadku  gdy  uczeń  korzysta  z  części  podręczników do  kształcenia  ogólnego  niebędących
podręcznikami  do  kształcenia  specjalnego  lub  materiałów  edukacyjnych,  kwota  dofinansowania  zakupu
podręczników do  kształcenia  ogólnego  niebędących  podręcznikami  do  kształcenia  specjalnego  lub  materiałów
edukacyjnych pomoc nie może być wyższa niż: 192.50 zł.

Kryterium  
niepełnosprawności

Kryterium  
niepełnosprawności



3)uczeń: a) niesłyszący,b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełłnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b – uczęszczającego do
klasy IV–VI szkoły podstawowej,  który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.

Zastrzeżenie:  w  przypadku  gdy  uczeń  korzysta  z  części  podręczników do  kształcenia  ogólnego  niebędących
podręcznikami  do  kształcenia  specjalnego  lub  materiałów  edukacyjnych,  kwota  dofinansowania  zakupu
podręczników do  kształcenia  ogólnego  niebędących  podręcznikami  do  kształcenia  specjalnego  lub  materiałów
edukacyjnych pomoc nie może być wyższa niż: 308 zł

Kryterium  
niepełnosprawności

Tabele nie obejmują uprawnień do pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” dla uczniów szkół muzycznych, plastycznych i rolniczych, dla których pomoc na
zasadach określonych w  w/w rozporządzeniu następuje w innym trybie.

Zasady zwrotu poniesionych wydatków w ramach projektu „Wyprawka szkolna”

Dyrektor szkoły, prowadzonej przez miasto Nowy Targ zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym
rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom tych szkól koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w  tym podręczników do kształcenia
specjalnego, lub podręczników do kształcenia w  zawodach, 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 – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych,  - po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości udzielonej  pomocy.
W  przypadku szkół  prowadzonych przez jednostki  samorządu terytorialnego inne  niż  miasto  Nowy Targ, osoby prawne niebędące  jednostkami
samorządu terytorialnego,  osoby fizyczne,  ministra  właściwego do spraw środowiska lub Ministra  Obrony Narodowej  koszt  zakupu podręczników do
kształcenia  ogólnego,  w  tym  podręczników  do  kształcenia  specjalnego,  lub  podręczników  do  kształcenia  w  zawodach,  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  –  również  koszt  zakupu  materiałów  edukacyjnych,  po
przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości ustalonej decyzją wartości pomocy zwraca Burmistrz Miasta Nowego Targu w stosunku do uczniów
szkół zlokalizowanych na terenie Nowego Targu
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników  do kształcenia specjalnego, lub
podręczników do kształcenia w zawodach, 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 –
również  zakupu materiałów edukacyjnych,  jest  faktura  VAT wystawiona imiennie na  ucznia,  rodzica (prawnego opiekuna,  rodzica zastępczego,  osobę
prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup
podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.
Zakupy zbiorowe-  W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do
kształcenia  w  zawodach,  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 –
również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów
(prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości  pomocy,
o  której mowa w § 3, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie
uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.
Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały
edukacyjne.


