
Wyprawka szkolna 2017  

Ważne! 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017  r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 
edukacyjnych oraz uchwałą nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie 

Rządowego programu pomocy uczniom 2017 r. – Wyprawka szkolna - pomoc przysługuje uczniom 
posiadającym aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.   

  Wnioski należy składać do 5 września  2017 r.  
Pomocą przyznawaną w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017  r. – „Wyprawka 
szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników są objęci:  

 uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,      
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: 

słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  z niepełnosprawnością 

ruchową,  w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, uczniom z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną   z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej.  

  Informujemy, że zgodnie w ramach programu brak jest możliwości dofinansowania            

do ćwiczeń, atlasów, słowników  itp. wydawnictw.   

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, 

osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika 
socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców 

zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia.  

Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku: 

 wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa     

w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.  

Wysokość pomocy w ramach programu 
Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” wynosi: 
 do 445,00 zł - dla ucznia klasy technikum,  

 do 390,00 zł – dla ucznia klasy  II – III zasadniczej  szkoły zawodowej oraz dla ucznia klasy      
I branżowej szkoły I stopnia 

 W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, 

w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach,     
jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica 
zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o 

zakupie     podręczników.  

Jednocześnie informuję, że dowody zakupu podręczników nie muszą być przedłożone przez 
wnioskodawcę z chwilą składania wniosku w szkole, jednakże muszą  być dostarczone w terminie 

umożliwiającym określenie wysokości kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty.  

DRUKI WNIOSKÓW NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ -  DOSTĘPNE W POKOJU 

PEDAGOGÓW  I  SEKRETARIACIE SZKOŁY.  

http://www.mops.krakow.pl/aktualnosci/2015/07/wyprawka-szkolna-2015

