INFORMACJA DLA SZKÓŁ DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY NA ZAKUP
PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
POMOCY UCZNIOM W 2018 R. „WYPRAWKA SZKOLNA”
PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1796);
2. Uchwała Nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu
pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.
POMOC FINANSOWA UDZIELANA JEST NA ZAKUP:
– podręczników do kształcenia ogólnego;
– podręczników do kształcenia specjalnego;
– podręczników do kształcenia w zawodach;
(dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania)
– materiałów edukacyjnych: w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
POMOC W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW (W TYM MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH DLA UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU
UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM) W 2018 R. JEST UDZIELANA:
– bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, uczniom słabowidzącym, niesłyszącym,
słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.) lub 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, z późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci
i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum
ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas IV–VI
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
lub liceum plastycznego.
Dofinansowanie dla 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, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum
ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, obejmuje
również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, z późn. zm. (materiał edukacyjny
– należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający
realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną). Materiały edukacyjne
dla 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 są to, w szczególności,
książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane
w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczyciela w procesie kształcenia tych
uczniów.
Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym uczęszczający do kl. III szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy
w formie pełnego dofinansowania na zakup materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy
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uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej (podręczniki te zapewnia minister właściwy ds. oświaty i wychowania,
zgodnie 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)).
WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ORAZ/LUB MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH:
– bez względu na wysokość dochodu w rodzinie – wymagana jest kopia orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną (uczniowie ze szkół dla dzieci i młodzieży:
dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach
I stopnia (klasa III), branżowych szkół I stopnia (klasa I–II), liceów ogólnokształcących, techników,
szkół specjalnych przysposabiających do pracy, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
(klasa IV–VI), ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (klasa IV–VI) lub liceów plastycznych).
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DO PODRĘCZNIKÓW (W TYM MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
DLA UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM
LUB ZNACZNYM) W 2018 R. WYNOSI:
– 175 zł na materiały edukacyjne – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej:
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww.,
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręcznika do
zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego
przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;
– 225 zł – dla ucznia klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum
ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy:
z niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu
umiarkowanym
lub
znacznym
bądź
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww.,
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;
– 390 zł – dla ucznia klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I i II branżowej szkoły I stopnia: słabowidzącego,
niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww.,
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;
– 445 zł – dla ucznia liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej
szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo liceum
plastycznego: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;
WNIOSEK:
– składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w roku
szkolnym 2018/2019 w terminie od 20.09.2018 do 28.09.2018;
– winien mieć wypełnione wszystkie stosowne rubryki oraz uzupełnione podpisy
wnioskodawców i osób odpowiedzialnych za realizację programu w szkole.
W lewym górnym rogu proszę umieścić pieczątkę szkoły, a w prawym górnym rogu
uzupełnić pola „Nr wniosku”, „Data wpływu” (DATA na przyjętym wniosku – między
20.09.2018 a 28.09.2018), „Podpis” pracownika przyjmującego wniosek w danej szkole
i „Kwota do wypłaty”;
WNIOSKODAWCA:
– wnioskodawcą może być rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń, a ponadto nauczyciel,
pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia
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(oznacza to, że np. nauczyciel jako osoba fizyczna składa wniosek o dofinansowanie podręczników
i dołącza do wniosku wszystkie stosowne dokumenty – wówczas w rubryce: „wnoszę jak we
wstępie” winien podpisać się czytelnie rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń).
ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW:
– Koszty zakupu „wyprawki” zwracane są zawsze indywidualnym odbiorcom czyli: rodzicom
uczniów lub pełnoletnim uczniom, a nie np. wnioskowanemu nauczycielowi lub pracownikowi
socjalnemu;
DOWODY ZAKUPU:
– dowody zakupu faktury, rachunki imiennie wystawione na ucznia lub rodzica (nie na babcię) oraz
paragony winny być oryginalne (proszę nie przyjmować żadnych kserokopii) i wystawione nie
wcześniej niż 1 stycznia 2018 r.;
– w sytuacji gdy z opisu na fakturze czy rachunku nie wynika jasno, że są to podręczniki do
danego przedmiotu i klasy, należy wymagać dołączenia przez rodzica/pełnoletniego ucznia
stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną potwierdzającego, że są to właściwe,
wynikające z podstawy programowej podręczniki do danej klasy;
–
wszystkie faktury i rachunki winny być na odwrocie opisane następującą treścią „Podręczniki
do kl. … szkoły podstawowej / dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej
w branżowej szkole I stopnia / branżowej szkoły I stopnia / liceum ogólnokształcącego /
technikum / szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy / ogólnokształcącej szkoły
muzycznej II stopnia / ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych / liceum plastycznego
zgodne z realizowaną podstawą programową, zakupione w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. Zakwalifikowano / Kwalifikuję do wypłaty
… zł”; (np. jeżeli rodzic przedłoży fakturę na podręczniki do kl. I liceum ogólnokształcącego na
kwotę 219 zł brutto to na odwrocie faktury wpisujemy:
„Podręczniki do kl. I liceum ogólnokształcącego zgodne z realizowaną podstawą programową,
zakupione w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.
Zakwalifikowano / Kwalifikuję do wypłaty 219 zł”);
Taką adnotację podpisuje i pieczętuje dyrektor szkoły.
– w przypadku dostarczenia przez wnioskodawcę paragonu należy do niego dołączyć
oświadczenie rodzica/pełnoletniego ucznia pod odpowiedzialnością karną z zawartą
informacją dot. rodzaju zakupionych podręczników (przedmioty, klasa) oraz ich kwocie
(wzór w załączeniu). Takie oświadczenie również na odwrocie opisuje i opieczętowuje dyrektor
szkoły z adnotacją dot. podstawy programowej i kwocie zakwalifikowanej do wypłaty;
– może się zdarzyć, że rodzic będzie chciał przedstawić zamiast faktur, rachunków, paragonów
oświadczenie o zakupie podręczników (zgodnie z rozporządzeniem). Jest to możliwe tylko
w sytuacji zakupienia podręczników z rynku wtórnego lub zagubienia dowodów zakupu.
W przypadku zakupu na rynku wtórnym – należy dołączyć oświadczenie rodzica oraz
sprzedającego pod odpowiedzialnością karną.
W przypadku zagubienia faktury, rachunku, paragonu, rodzice pod odpowiedzialnością karną
piszą oświadczenie, że zgubili stosowny dowód zakupu.
Takie oświadczenie również na odwrocie opisuje i opieczętowuje dyrektor szkoły z adnotacją
dot. podstawy programowej i kwocie zakwalifikowanej do wypłaty;
– w sytuacji gdy np. rada rodziców / nauczyciel / szkoła, zakupi podręczniki dla grupy uczniów
wówczas do wniosku winno być dołączone potwierdzenie zakupu (zawierające w szczególności:
imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych
podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby/podmiotu dokonującego zakupu
– wzór w załączeniu), oryginał zbiorczej faktury VAT + lista uczniów, dla których zakupiono
podręczniki.
Potwierdzenie zakupu również na odwrocie opisuje i opieczętowuje dyrektor szkoły z adnotacją
dot. podstawy programowej i kwocie zakwalifikowanej do wypłaty.
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Wydatki kwalifikowane w programie nie obejmują kosztów związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów,
słowników itp. wydawnictw.
ORYGINAŁ ZBIORCZEJ FAKTURY VAT opisuje się z tyłu następującą treścią, np.
„Podręczniki na kwotę …………………….. zł do klasy………… (np. 3) szkoły ……………….. (SP /
BS I / LO / T) zgodne z realizowaną podstawą programową, zakupione dla …………. (liczba)
uczniów w tym dla:
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1. (imię i nazwisko),
2. (imię i nazwisko),
3. (imię i nazwisko) itd. (jeśli jest to kilka osób),
lub piszemy
„lista w załączeniu” (w przypadku dużej liczby uczniów),
na fakturę zbiorczą wystawioną na szkołę / radę rodziców / nauczyciela itp.
Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali podręczniki.”
Oryginał faktury zbiorczej wystawionej na rodzica, nauczyciela opisuje i podpisuje z tyłu osoba
zamawiająca podręczniki tj. rodzic lub nauczyciel.
Oryginał faktury zbiorczej wystawionej na szkołę opisuje, podpisuje i pieczętuje z tyłu dyrektor
szkoły + gł. księgowy, uzupełniając FA o stosowne pieczęcie oraz opisy merytoryczne i formalnorachunkowe.
Prawidłowo opisany oryginał faktury zbiorczej i listę uczniów (jeśli stanowi odrębny dokument)
oraz oryginał potwierdzenia zakupu podręczników dla ucznia dołączamy do jednego z wniosków.
Kserokopie oryginału faktury i listy uczniów (jeśli stanowi odrębny dokument) skserowane z dwóch
stron, po obiciu na każdej stronie za zgodność z oryginałem należy dołączyć wraz z oryginałem
potwierdzenia zakupu podręczników do pozostałych wniosków uczniów, którym podręcznik został
kupiony na fakturę zbiorową.
W przypadku szkół publicznych DYREKTOR SZKOŁY zwraca rodzicom uczniów lub pełnoletnim
uczniom koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu.
W przypadku szkół niepublicznych, koszt zakupu podręczników, po przedłożeniu dowodu zakupu,
zwraca PREZYDENT MIASTA, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu w zakresie dofinansowania podręczników (uchwała
Nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy
uczniom w 2018 r.) wypłata rodzicom uczniów lub pełnoletnim uczniom kosztów zakupu
podręczników może nastąpić do dnia 30 listopada 2018 r. w szkołach publicznych i w kasach
Urzędu Miasta Tarnowa w przypadku szkół niepublicznych.
*****************
WNIOSEK DLA UCZNIA SŁABOWIDZĄCEGO, NIESŁYSZĄCEGO, SŁABOSŁYSZĄCEGO,
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM LUB
ZNACZNYM, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, W TYM Z AFAZJĄ, Z AUTYZMEM,
W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI
W PRZYPADKU, GDY JEDNĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
WYMIENIONA WYŻEJ, POSIADAJĄCEGO ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA
SPECJALNEGO
(nie obliczamy dochodu rodziny)

– str. 1 – wypełnia każdy wnioskodawca drukowanymi literami wpisując do tabeli dane aktualne na
rok szkolny 2018/2019;
– str. 2 – każdy wnioskodawca zaznacza w części 1 wniosku „Preferowaną formę
dofinansowania”;
– str. 2 – każdy wnioskodawca wypełnia dane w części 2 wniosku „Szczegółowe informacje na
temat niepełnosprawności ucznia”;
– str. 3 – każdy wnioskodawca w części 3 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU wpisuje dokumenty, które
dołącza do wniosku zwracając uwagę czy jest to kopia czy oryginał;
– str. 3 – każdy wnioskodawca w części 4 podpisuje OŚWIADCZENIA i tym samym cały WNIOSEK;
– str. 3 – rubrykę „Wnoszę jak we wstępie” uzupełnia rodzic ucznia, pełnoletni uczeń tylko
w przypadku gdy nie jest wnioskodawcą tzn. w przypadkach, gdy o dofinansowanie podręczników
stara się np. nauczyciel, pracownik socjalny, babcia lub inna osoba;
– str. 3 – część 5 ADNOTACJE SZKOŁY uzupełnia tylko szkoła zaznaczając formę przyznania
„wyprawki szkolnej” i podając uzasadnienie w przypadku jej nieprzyznania. Całość podpisuje
i pieczętuje dyrektor szkoły;
– str. 3 – część 6 OBJAŚNIENIA zawiera wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;
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– str. 4 – część 7 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym
związanych.
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
W
przypadku
uczniów
słabowidzących,
niesłyszących,
słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem aspergera,
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie, do wniosku dołącza się
tylko:
– kserokopię aktualnego orzeczenia 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, z późn.
zm.) lub 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, z późn. zm.), wydanego przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Tarnów, dnia 21.09.2018 r.
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