
Pomoc finansowa na zakup podręczników 

 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  

i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) informujemy, że wnioski w sprawie udzielania pomocy finansowej należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń 

będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie od 12 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r. (druki wniosków dostępne są w sekretariatach szkół oraz  

w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy Burzenin). 

Pomoc finansowa na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin,  

w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 574,00 zł. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów za m-c poprzedzający złożenie wniosku lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej. 

O pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego oraz materiałów edukacyjnych (w przypadkach określonych w w/w 

rozporządzeniu) mogą ubiegać się również uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 

znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej lub gimnazjum. W tym przypadku do wniosku zamiast zaświadczenia  

o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną. 

Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dotyczy tylko 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. 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić: 

do kwoty 225,00 zł na zakup podręczników dla ucznia rozpoczynającego naukę w roku szkolnym 2015/2016 w klasie III szkoły podstawowej 

na zakup podręczników dla ucznia  

1) słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, 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 w tym punkcie 

     - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie korzystającego z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez  

      ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, realizującego kształcenie w roku szkolnym 2015/2016 w: 

                 ▫ klasie III szkoły podstawowej do kwoty 225,00 zł                                       ▫ klasie V – VI szkoły podstawowej do kwoty 325,00 zł  

                 ▫ klasie II - III gimnazjum do kwoty 350,00 zł 

do kwoty 225,00 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla ucznia 

1)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  

    niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

    - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w roku szkolnym 2015/2016 w klasie III, V, VI szkoły podstawowej lub klasie II,  

      III gimnazjum, nie korzystającego z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  

      i wychowania 

na zakup podręczników dla ucznia  

1) niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w tym punkcie 

       - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  korzystającego tylko z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez  

        ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, realizującego kształcenie w roku szkolnym 2015/2016 w: 

                 ▫ klasie III, V, VI szkoły podstawowej do kwoty 770,00 zł                                     ▫ klasie II, III gimnazjum do kwoty 607,00 zł 

na zakup podręczników dla ucznia  

1) niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w tym punkcie 

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystającego z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez  

  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego,   

  dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, realizującego kształcenie w roku szkolnym 2015/2016 w: 

                 ▫ klasie III szkoły podstawowej do kwoty 770,00 zł, z czego na podręczniki do kształcenia ogólnego max. 192,50 zł 

                 ▫ klasie V, VI szkoły podstawowej do kwoty 770,00 zł, z czego na podręczniki do kształcenia ogólnego max. 308,00 zł 

                ▫ klasie II, III gimnazjum do kwoty 607,00 zł, z czego na podręczniki do kształcenia ogólnego max. 303,50 zł 

do kwoty 770,00 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla ucznia 

1)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystającego tylko z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez  

  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania realizującego kształcenie w roku szkolnym 2015/2016 w klasie III, V, VI szkoły podstawowej lub klasie II, III  

 gimnazjum 

do kwoty 770,00 zł, z czego na podręczniki do kształcenia ogólnego max. 192,50 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla ucznia 

1)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

     niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

     - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystającego z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez  

       ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia  

       specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, realizującego kształcenie  

      w roku szkolnym 2015/2016 w klasie III, V, VI szkoły podstawowej lub klasie II, III gimnazjum 

do kwoty 175,00 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla ucznia rozpoczynającego naukę w roku szkolnym 2015/2016 w klasie I, II szkoły podstawowej 

1)   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest   

  niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

     - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nie korzystającego z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,  

       przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

 

Pomoc będzie przyznawana wyłącznie na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych. W ramach programu nie będą uwzględniane ćwiczenia, atlasy, zbiory 

zdań, repetytoria ani inne materiały dydaktyczne. 

Materiałem edukacyjnym jest materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub 

elektroniczną. 

Wypłata dofinansowania dokonywana będzie na podstawie faktur VAT wstawionych imiennie na ucznia, rodzica (opiekuna prawnego, rodzica zastępczego), rachunków, 

paragonów lub oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

 

W uzasadnionych sytuacjach (określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) o dofinansowanie mogą ubiegać się uczniowie klas III szkoły 

podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza kwotę 574,00 zł na osobę. Wówczas do wniosku należy dołączyć pisemne uzasadnienie. 


