
WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub 

podręczników do kształcenia w zawodach obejmuje się uczniów uczęszczających w roku 

szkolnym 2014/2015 do klas: 

 II, III lub VI szkoły podstawowej; 

 III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 

ogólnokształcącego lub technikum. 

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 

podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach 

objęci są również uczniowie (bez względu na dochód): 

 słabowidzący; 

 niesłyszący; 

 słabosłyszący; 

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 

 z upośledzeniem umysłowym 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) posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, uczęszczających 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 uzyskania pomocy, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy  

o świadczeniach rodzinnych - 539 zł netto na osobę w rodzinie. 

Na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, pomoc może być 

także udzielona uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 

kryterium dochodowe a będących w sytuacji, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu 

lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i 

sytuacji kryzysowej) – liczba uczniów którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie 

może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas objętych programem w całej 

gminie. 

Więcej informacji na temat programu „Wyprawka szkolna 2014/2015” można uzyskać na 

stronie MEN pod linkiem http://www.men.gov.pl/index.php/1118-wyprawka-szkolna-w-

2014-r 

 


