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RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2013r.  
„WYPRAWKA SZKOLNA”  

 
 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Malborka nr 78/2013 z dnia 01.08.2013r. został ustalony 
termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku 
szkolnym 2013/2014.  
Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciel, pracownik socjalny lub 
inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych składają wniosek                      
o dofinansowanie zakupu podręczników w okresie od 02 września 2013r. do dnia 11 września 
2013r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. 
Wnioski dostępne są w szkołach, Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pokój nr 12 oraz na stronie 
miasta Malborka. 

Pomocy w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” udziela się: 

� w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uczniom klas I 
szkoły podstawowej, gdzie dochód na osobę w rodzinie jest nie wyższy niż 539zł netto (wzór 
wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników stanowi załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Burmistrza Miasta Malborka nr 78/2013 z dnia 01.08.2013r.); 

� w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uczniom klas II 
- III i V szkół podstawowych i uczniom klas II szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczej 
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum) pochodzącym z rodzin,                    
w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456zł netto (wzór wniosku 
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 2 do Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Malborka nr 78/2013 z dnia 01.08.2013r.); 

� uczniom wymienionym w pkt 2 niespełniającym kryterium dochodowego (wzór wniosku                    
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 3 do Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Malborka nr 78/2013 z dnia 01.08.2013r.), pochodzącym z rodzin,                     
w których występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, 
długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja 
kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Liczba uczniów pochodzących z rodzin 
niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy             
o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły nie może przekroczyć w 
danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I – III i V szkoły podstawowej, klasy II 
szkoły ponadgimnazjlanej(zsz, lo i technikum); 

� w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 
podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra do spraw oświaty i wychowania uczniom słabowidzącym, niesłyszącym,                    
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną                                     
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczającym                       
w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjlanych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów 
ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających i szkół 
specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b 
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 
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W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną                                   
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych. 
Przez materiały dydaktyczne należy rozumieć materiały wykorzystywane przez nauczycieli 
w procesie kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedna                       
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
przy pomocy których nauczyciel może realizować podstaw programową kształcenia ogólnego 
dla tych uczniów, określoną w przepisach, w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, 
ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji 
przedszkolnej.posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wzór wniosku               
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 4 do Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Malborka nr 78/2013 z dnia 01.08.2013r.). 
 
Uwaga! Dochody wykazujemy netto za miesiąc poprzedni od złożenia wniosku, tj. za miesiąc 
sierpień 2013r. 

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić: 

dla uczniów:  
1) klas I-III szkół podstawowych, 
2) niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych,  
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy 
jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i 
gimnazjum,  
4) dla uczniów szkoły specjlanej przysposabiającej do pracy dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

do kwoty 225 zł 

dla uczniów: 
1)     niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III 
szkoły podstawowej,  
2)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i 
gimnazjum 
- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia 
specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania 
zczęści podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego 
(niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjlanego) 
dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie moze być wyższy 
niż 25% kowty 770zł. 

do kwoty 770 zł 

dla uczniów: 
1) klas V szkoły podstawowej, 
2) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z 
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej nie korzystających z 
podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych 
korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i 
wychowania 

do kwoty 325 zł 
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- dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących 
oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej 
korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i 
wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników 
przeznaczonych do kształcenia ogólnego (nie będących podręcznikami 
przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie 
może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł. 

do kwoty 770 zł 

-  dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z 
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym)  gimnazjum, niekorzystających z podręczników 
przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania  

do kwoty 350 zł 

- dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słąbowidzących 
oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z 
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym) gimnazjum, korzystających z podręczników 
przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania; w przypadku 
korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego 
(nie będących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i 
wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł 

do kwoty 607 zł 

- dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej, 
- dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, do kwoty 390 zł 

- dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum 
ogólnokształcącego i technikum, 
- dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego, uczniów 
niepełnosprawnych klasy III liceum profilowanego, technikum oraz 
uczniów niepełnosprawnych klasy III technikum uzupełniającego, 

do kwoty 445 zł 

Do wniosku należy dołączyć: 

� w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości 
dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast 
zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów; 

� w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć 
- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 
pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego; 

� w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina 
korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku 
rodzinnego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - 
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub 
dodatku do zasiłku rodzinnego; 

� w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie   
o potrzebie kształcenia spoecjlanego do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości 
dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 
przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną; 

� w przypadku osób ubiegających się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której 
dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe - należy dołączyć uzasadnienie. 
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Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy                     
i w terminie do 22 listopada 2013 r. zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom 
zastępczym) ze szkół prowadzonych przez miasto Malbork koszty indywidualnie zakupionych 
podręczników po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak: 

� faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub 
rodzica zastępczego,  

� paragon, 
� oświadczenie o zakupie podręczników (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosparwności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym - także zakupu materiałów dydaktycznych)) wraz z informacją 
o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – 
"Wyprawka szkolna”. 

 
W przypadku grupowych zakupów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 
specjalnego, zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po 
przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakup na podstawie 
faktury VAT i listy uczniów zawierającego w szczególności: 

� imię i nazwisko ucznia, 
� klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, 
� adres szkoły, 
� wykaz zakupionych podręczników lub materiałów dydaktycznych, 
� kwotę zakupu, 
� datę zakupu 
� czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. 

UWAGA!  
Dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 będą uczęszczali do szkół nie prowadzonych 

przez miasto Malbork (Prywatne Gimnazjum „Awans”, Zespół Szkół Katolickich, Zespół Szkół 
Ponadgimanzjlanych nr: 1, 2 ,3 i 4, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) obowiązują 
następujące zasady: 

� wnioski o dofinansowanie podręczników należy składać do dyrektorów szkół                              
do 11 września 2013 r., 

� dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy                             
do 13 września 2013 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, 
pokój numer 12., 

� burmistrz informuje dyrektorów szkół o liczbie uczniów zakwalifikowanych do przyznania 
pomocy poza kryterium dochodowym, 

� decyzję w sprawie przyznania pomocy podejmuje dyrektor szkoły, 
� koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodów zakupu, będą zwracane w kasie 

Urzędu Miasta Malborka, Plac Słowiański 5 w terminie do 22 listopada 2013r.  
(Zasady przedkładania dowodów zakupów obowiązują jak w szkołach prowadzonych przez 
miasto Malbork). 

 
Przepisy dotyczące „wyprawki szkolnej” uj ęte są w: 

� Uchwale Nr 125/2013 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka 
szkolna”; 

� Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych                  
(Dz. U. z 2013 roku, Poz. 818). 


