
Wyprawka szkolna 2015 - dofinansowanie do zakupu podręczników –  

klasa III Szkoły Podstawowej 

Szanowni Rodzice! W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 o dofinansowanie do zakupu 

podręczników mogą ubiegać się rodzice tylko uczniów klas III Szkoły Podstawowej. 

W tym roku szkolnym brak jest możliwości dofinansowania cyt. „ (…) ćwiczeń, atlasów, 

słowników itp. wydawnictw. W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza 

się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. Box-ach, w których brak jest 

możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze." 

W ramach Programu z pomocy mogą skorzystać uczniowie klasy III: 

 pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 574,00 zł netto 

(kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych), 

 pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium 

dochodowe na osobę w rodzinie w wysokości 574,00 zł netto (kryterium dochodowe 

określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), natomiast 

w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba 

ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 
(rodzina z minimum trójką dzieci), bezradność w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali 

w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa 

lub ekologiczna. W tym przypadku o przyznaniu pomocy decyduje dyrektor szkoły, do 

której uczęszcza uczeń, uwzględniając lokalne warunki ekonomiczne i społeczne. 

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 

w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów, o których mowa w § 2 ust. 1 

rozporządzenia. 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia. Wnioski proszę składać do 4 

września (włącznie) u pedagoga szkolnego.  

 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku: 

a)  jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku 

do zasiłku rodzinnego - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca 

przedkłada zaświadczenie/kartę zasiłkową o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie 

zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. 

b) jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, wnioskodawca przedkłada dokumenty 

umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający 



od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., wnioskodawca przedkłada dokumenty 

pozwalające określić dochód rodziny w 2013 r. (tj. roku poprzedzającym aktualny okres 

zasiłkowy) z ewentualnym uwzględnieniem zmiany sytuacji rodziny. Jednocześnie informuję, 

że zgodnie z rozporządzeniem w uzasadnionych przypadkach do wniosku rodzina może 

dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości 

dochodów w 2013 r. Wzory druków do ewentualnego wykorzystania w celu określenia 

dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych są 

zamieszczone w biuletynie informacji publicznej jako załączniki nr 4-10 do Procedury 

Wydziału Spraw Społecznych UMK w sprawie określenia prawa do zasiłku rodzinnego i 

dodatków do zasiłku rodzinnego, na 

stronie: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-20. 

W przypadku, kiedy pomoc przyznawana jest bez uwzględnienia kryterium dochodowego, do 

wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów –wnioskodawca dołącza 

uzasadnienie ( miejsce we wniosku) ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem występowania 

w rodzinie przypadków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do 

kształcenia ogólnego, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica 

(prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom 

dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio 

podręczników lub materiałów edukacyjnych ( w załączeniu wzór oświadczenia o 

zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych). 

 

Natomiast w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów podstawą 

refundacji poniesionych kosztów za zakup podręczników do kształcenia 

ogólnego, jest przedłożone przez podmiot dokonujący zakupu potwierdzenie, 

zawierające: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, wykaz zakupionych 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i 

czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie jest wystawiane na 

podstawie posiadanej przez podmiot zakupujący faktury VAT i listy uczniów, dla 

których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne. 

 

Jednocześnie informuję, że dowody zakupu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych 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. 

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna" wynosi do 225 zł - dla ucznia 

klasy III szkoły podstawowej.  

Do informacji dołączone są wnioski oraz oświadczenie o zakupie podręczników (w przypadku 

zakupu indywidualnego i nie posiadania faktury VAT) 
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