
Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy w ramach programu 
WYPRAWKA SZKOLNA 2014: 
 

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także 
nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub 
rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września  2014 roku do dyrektora szkoły, do której 
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. 
 

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 
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 do wniosku, zamiast 
zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, 
w tym poradnię specjalistyczną, 
 

- w przypadku osób ubiegających się o pomoc ze względu na dochód przekraczający na osobę 
539 zł netto, ale występują okoliczności wymienione w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 
roku o  pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, przemocy w rodzinie, 
alkoholizmowi lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, długotrwałej lub 
ciężkiej chorobie, klęski żywiołowej, wielodzietności…..) - należy dołączyć uzasadnienie. 
 

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy 
i w terminie do 17 listopada 2014 r. zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, 
rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom koszty indywidualnie zakupionych 
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 lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub 
rodzica zastępczego, lub - paragon,  
lub - oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją 
o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – 
„Wyprawka szkolna”(wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do wniosku). 
  

W przypadku grupowych zakupów zwracany jest koszt zakupu podręczników lub materiałów 
edukacyjnych rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim 
osobom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący 
zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów. 
Potwierdzenie zakupu zawiera: 
- imię i nazwisko ucznia, 
- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, 
- adres szkoły, 
- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, 
- kwotę zakupu, 
- datę zakupu, 
- czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. 


