
WYPRAWKA SZKOLNA 

ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

Burmistrz Gminy Kolonowskie informuje, że wnioski o dofinansowanie podręczników należy składać u 

dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017,  

do dnia 9 września 2016 r.  
 

 

I. W roku szkolnym 2016/2017 uprawnieni do otrzymania pomocy w Gminie Kolonowskie będą: 

 

1) Uczniowie  

 słabowidzący, 

 niesłyszący, 

 słabosłyszący, 

 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 wyżej. 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 

do klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum. 

 

W przypadku 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 uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do  klasy: I-III i VI szkoły podstawowej oraz 

III gimnazjum, dofinansowanie obejmuje  również zakup materiałów edukacyjnych, ale nie dotyczy 

to uczniów klas I-III szkół podstawowych w przypadku, gdy korzystają oni 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. 22ad ust. 1 ustawy o 

systemie oświaty. 

 

II. Wysokość kwot dofinansowania zakupu podręczników znajduje się w załączniku. 

 

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy: 

 

- Pomoc jest udzielana 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 albo pełnoletniego ucznia.  
 

- Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 

2016/2017, w terminie ustalonym przez burmistrza właściwego dla siedziby szkoły  - dla szkół 

mieszczących się na terenie Gminy Kolonowskie termin zostaje ustalony na dzień 9 września 2016 r. 
 

- Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w 

art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty - wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 
 

- Dyrektor szkoły, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją 

burmistrzowi, który przekazuje szkole środki na udzielenie pomocy. Po otrzymaniu środków, dyrektor 

zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym 



rodzinny dom dziecka) lub pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, 

w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w 

przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych po 

przedłożeniu dowodów zakupów takich jak: 

faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę 

prowadzącą rodzinny dom dziecka) a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie 

podręczników lub materiałów edukacyjnych do wysokości wartości pomocy, o której mowa w §3 

rozporządzenia. 

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć 

informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. 

– „Wyprawka szkolna”. 

- W przypadku grupowych zakupów zwracany jest  koszt zakupu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny 

dom dziecka) lub pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez 

podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów. 

 

Potwierdzenie zakupu zawiera: 

- imię i nazwisko ucznia, 

- nazwę i adres szkoły, 

- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, 

- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

- kwotę zakupu, 

- datę zakupu, 

- czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. 

 

 

UWAGA! 

- Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

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

umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną. 

 

 

 

Wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 

2016/2017. 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do szkół, do których uczęszczają dzieci. 

 

Załączniki: 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów. 

2. Uchwała. 

3. Tabela - wysokość dofinansowania. 

4. Zarządzenie Nr Or.0050.84.2016 Burmistrza Kolonowskiego 


