
K O M U N I K A T   D L A   R O D Z I C Ó W

dotyczący udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników

i materiałów edukacyjnych „WYPRAWKA SZKOLNA 2018”

Wydział  Edukacji  i  Młodzieży  Urzędu Miasta  Zgierza informuje,  że  rodziny

wychowujące  uczniów  niepełnosprawnych  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie

kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla

uczniów  w  ramach  Rządowego  programu  pomocy  uczniom  w  2018  r.

„Wyprawka szkolna”.

1.Pomoc  w  formie  dofinansowania  zakupu  podręczników  do  kształcenia  ogólnego,  w  tym

podręczników do kształcenia specjalnego, podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do

użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana w roku

szkolnym 2018/2019 uczniom:

•słabowidzącym,

•niesłyszącym,

•słabosłyszącym,

•z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

•z niepełnosprawnością intelektualną 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

posiadającym  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  o  którym  mowa

w art.  127 ust.  10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  -  Prawo oświatowe (Dz.  U.  z  2018 r.

poz. 996, 1000, 1290 i 1669) albo  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym

mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę –

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203)  uczęszczających do:

•klasy  III  dotychczasowej  zasadniczej  szkoły  zawodowej  prowadzonej

w branżowych szkołach I stopnia;

•klasy I i II branżowej szkoły I stopnia;

•liceum ogólnokształcącego;



•technikum;

•lub szkoły specjalnej przysposabiające do pracy

1.W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

oraz  uczniów  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w  przypadku  gdy  jedną

z  niepełnosprawności  jest  niepełnosprawność  wymieniona  powyżej  uczęszczających

w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej

szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia,

liceum  ogólnokształcącego,  technikum  lub  w  szkoły  specjalnej  przysposabiającej  do  pracy

dofinansowanie obejmuje również   zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt. 24

ustawy o systemie oświaty.

Materiał edukacyjny –  należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik

umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Zakup  materiałów  edukacyjnych  nie  dotyczy uczniów  z  niepełnosprawnością  intelektualną

w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  uczniów  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w

przypadku  gdy  jedną  z  niepełnosprawności  jest  niepełnosprawność  wymieniona  powyżej

uczęszczających  w  roku  szkolnym  2018/2019  do  klasy  III  szkoły  podstawowej,

w przypadku gdy uczniowie Ci korzystają 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.  119  ust.  1  pkt  2  ustawy

z dnia 27 października 2017 r. - o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2017 r. poz. 2203).

2.Pomoc w formie dofinansowania następuje na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia,

na  wniosek  nauczyciela,  pracownika  socjalnego  lub  innej  osoby,  za  zgodą  rodziców  ucznia  albo

pełnoletniego ucznia.

Ilekroć jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów, rodziców

zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem

–  jeżeli  wystąpiły  z  wnioskiem  do  sądu  opiekuńczego

o przysposobienie dziecka.

3.Do wniosku należy dołączyć:

•kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

albo

•orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.



5.Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie realizowania poprzez refundację

uprzednio zaakceptowanych wydatków.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych

jest faktura  VAT,  rachunek  (dowód  wpłaty),  paragon  lub  oświadczenie

o zakupie odpowiednio  podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Dokumenty  winny  być  wystawione  imiennie  na  ucznia,  rodziców  (rodzica)  ucznia

wraz z dołączonym wykazem zakupionych podręczników zaakceptowanych przez Dyrektora szkoły lub

upoważnioną  osobę.  Na  odwrocie  faktury  VAT,  rachunku,  paragonu,  oświadczeniu  powinna  zostać

umieszczona  adnotacja  o  treści  „Podręczniki  zakupiono  i  rozliczono  tylko

w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna 2018” dla [imię i nazwisko ucznia].

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych,  dla grupy uczniów, koszt  

zakupu podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  jest  zwracany  rodzicom  uczniów

albo pełnoletnim  uczniom  następuje  to   po  przedłożeniu  potwierdzenia  zakup

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.

1.Wniosek  o  przyznanie  pomocy  składa  się  w  szkole,  do  której  uczeń  uczęszcza

w roku szkolnym 2018/2019 w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2018 roku.

2.Zwrot  kosztów zakupu podręczników nastąpi  po przekazaniu  przez  Wojewodę dotacji  celowej na

realizację programu.

W przypadku szkół  prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz  zwrot  kosztu zakupu podręczników

nastąpi w placówce, do której uczęszcza uczeń.  

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy,

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne zwrotu

dokonuje prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.



3.Wartość dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

Uczniowie uprawnieni Rodzaj niepełnosprawności
Kwota

dofinansowania

•klasa III szkoły podstawowej

(uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego)

•z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu
umiarkowanym lub znacznym
•z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,
w  przypadku  gdy  jedną  z  niepełnosprawności  jest
niepełnosprawność wymieniona powyżej

W  PRZYPADKU GDY UCZEŃ NIE KORZYSTA
Z PODRĘCZNIKA DO ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI:

POLONISTYCZNEJ, MATEMATYCZNEJ,
PRZYRODNICZEJ, I SPOŁECZNEJ, ZAPEWNIONEGO

PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW
OŚWIATY I WYCHOWANIA.

175,00 zł

•klasy III dotychczasowej zasadniczej 
szkoły zawodowej prowadzonej w 
branżowych szkołach I stopnia,
•klasy I i II branżowej szkoły
I stopnia,
•uczniowie liceum ogólnokształcącego,
•uczniowie technikum,
•uczniowie szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy.

(uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego)

•z   niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu
umiarkowanym lub znacznym,
•z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,
w  przypadku  gdy  jedną  z  niepełnosprawności  jest
niepełnosprawność wymieniona powyżej

225,00 zł

•klasy III dotychczasowej zasadniczej 
szkoły zawodowej prowadzonej w 
branżowych szkołach I stopnia,
•klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,

(uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego)

•słabowidzący,
•niesłyszący,
•słabosłyszący,
•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 powyżej

390,00 zł

•uczniowie liceum ogólnokształcącego,
•uczniowie technikum,

(uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego)

•słabowidzący
•niesłyszący
•słabosłyszący
•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 powyżej

445,00 zł


