
Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 2014r.  

 

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 

naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej. 

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 

ogólnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania objęto także uczniów:  

• słabowidzących,  

• niesłyszących,  

• słabosłyszących,  

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,  

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,  

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b 

ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.), uczęszczających  w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych 

– z wyjątkiem klasy I szkoły podstawowej, gimnazjów . 

 

Ważne  

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego 

w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite 

kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota 

uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników  (zobacz tabelę) 

  

a)    dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej;  
b) dla uczniów niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły  
        podstawowej 

do kwoty 225 zł  

a) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej; 

b) dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej 

do kwoty 325 zł  

dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum do kwoty 350 zł  

 

Uwaga!  

Wnioski  o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 – 

„Wyprawka szkolna” będą dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół w Zalewie 

 po 10 sierpnia 2014r.  

http://www.men.gov.pl/images/finanse_na_edukacje/Wyprawka_szkolna_w_2014_r.pdf

