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PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU 

SZKOLNYM 2015/2016 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i 

materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) 

 

 

I.   DLA, KOGO DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW  

 

Dofinansowanie na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

przysługuje uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy: 

 

 III szkoły podstawowej; 

 III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 

 IV technikum; 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do nauki 

zawodów dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania przysługuje również uczniom:  

 

 słabowidzącym; 

  niesłyszącym; 

 słabosłyszącym; 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; 

 z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją; 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do: 

- szkół podstawowych z wyjątkiem klasy I, II, IV; 

- gimnazjów z wyjątkiem klasy I; 

- zasadniczych szkół zawodowych: 

- liceów ogólnokształcących; 

- techników; 

- szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

- ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia z wyjątkiem klasy I, II, IV; 
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- szkół muzycznych II stopnia z wyjątkiem klasy I; 

- ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klasy I i IV; 

- liceów plastycznych.  

 

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 2015/2016 do: 

- szkół podstawowych z wyjątkiem klasy IV; 

- gimnazjów z wyjątkiem klasy I; 

- szkół ponadgimnazjalnych  

Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych 

 

Zakup materiałów edukacyjnych nie obejmuje uczniów z w/w upośledzeniami uczęszczających w roku 

szkolnym 2015/2016 do klasy I, II szkoły podstawowej, w przypadku, kiedy uczniowie ci korzystają z 

pod ręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 

zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.( NASZ ELEMENTARZ, 

NASZA SZKOŁA) 

 

Materiały edukacyjne – to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiający 

realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną (art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty). Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki 

pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki 

oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.  

 

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM DOFINANSOWANIE DOTYCZY ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW (NIE 

ĆWICZEŃ) DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALNEGO. WSZYSTKIE 

PODRĘCZNIKI MUSZĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ MINISTRA 

WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA, (CZEGO BRAK np. PODRĘCZNIKOM DO 

NAUKI RELIGII/ETYKI). ZATEM DOFINANSOWANIU NIE PODLEGAJĄ KOSZTY ZAKUPU 

ĆWICZEŃ ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI RELIGII ORAZ ETYKI.  

 

 

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW  

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 

uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do 30 września 2015 r. 

 

 

III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK  

 

 Rodzice; 

 Opiekun prawny;  

 Rodzina zastępcza; 

 Pełnoletni uczeń  

 Za zgodą przedstawiciela ustawowego, rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia wniosek 

może złożyć: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba. 

 

 

 

 



 

 

IV. KRYTERIA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA  

 

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać: 

 

1) Uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w 

art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 114), tj. 574 zł na osobę w rodzinie; 

 

Przykładowy wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego opracowania.  

 

Przyznanie dofinansowania na zakup podręczników na podstawie dochodu dotyczy tylko i wyłącznie 

uczniów klas III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy  

IV technikum, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Ustalanie dochodu rodziny 

W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich 

dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2013. 

Należy pamiętać, że dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych po odliczeniu kwot 

alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:                          

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz składki 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

- deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne, pomniejszone o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

- inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych np. alimenty otrzymywane na dzieci. 

Obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych zgodnie, 

z którą rodzinę tworzą małżonkowie, rodzice dzieci, opiekunowie faktyczni dzieci oraz pozostające 

na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia 

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą 

niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

lub zasiłek dla opiekuna. 

Do dochodu ustalonego nie wlicza się: 

- świadczeń rodzinnych otrzymywanych na dziecko. 

Dokumentowanie dochodu 

W przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wystarczy 

przedstawić zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń zamiast zaświadczenia o dochodach. 

W przypadku nie korzystania ze świadczeń rodzinnych należy przedstawić: 

- Zaświadczenie o wysokości dochodów za rok 2013 z Urzędu Skarbowego; 

- W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia z Urzędu Skarbowego może przedstawić 

oświadczenie o wysokości dochodów;  

(należy pamiętać, iż oświadczenie musi zawierać informację o przychodzie, opłaconym podatku oraz 

odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne) 

 

 

2) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego, w 

przypadku wystąpienia jednej z sytuacji, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
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o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), na podstawie decyzji dyrektora 

szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

Katalog sytuacji uzasadniających przyznanie dofinansowania poza kryterium 

dochodowym: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała 

lub ciężka choroba, 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, trudność w 

integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochroną uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

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

ekologiczna. 

 

 

Przykładowy wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego opracowania.  

 

Niezbędna dokumentacja 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w przypadku uczniów, pochodzących z rodzin 

niespełniających kryterium dochodowego, musi zawierać uzasadnienie wniosku zawierające 

wskazanie sytuacji określonej w ustawie o pomocy społecznej. W tym przypadku nie wnioskodawca 

nie ma obowiązku przedstawiania sytuacji dochodowej.   

 

 

3) Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 

Przykładowy wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego opracowania.  

 

Niezbędna dokumentacja 

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę 

szkolną przyznaje się na podstawie złożonego wniosku, niezależnie od dochodów po przedstawieniu 

kserokopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną w tym specjalistyczną. 

 

 

V. OBLICZANIE DOCHODU RODZINY 

 

OBLICZANIE DOCHODU NETTO: 

Przychód wykazany na zaświadczeniu np. z Urzędu Skarbowego pomniejszamy o należy podatek, 

składkę na ubezpieczenie społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

 
  

OBLICZANIE DOCHODU UZYSKIWANEGO Z GOSPODARSTWA ROLNEGO: 

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego 

uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250zł. 

 

 

PRZYCHÓD PODATEK

SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIE 

SPOŁECZNE I 
ZDROWOTNE

DOCHÓD NETTO



OBLICZANIE DOCHODU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

 

1. Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych  

 

 
Dochód ustala się na podstawie oświadczenia klienta.  

 

 

VI. ROZLICZANIE ZAKUPU  

  

Dyrektor szkoły po przedstawieniu dowodu zakupu, zwraca koszty kupna podręczników do wysokości 

wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.  

 

Dowodem zakupu jest: 

 

1. Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego, rodzica 

zastępczego, osobę prowadzącą rodziny dom dziecka; 

 

2. Rachunek, paragon 

 
3. Oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego 

dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub 

materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2 2015 r. -,, 

Wyprawka szkolna’’.  

 

 

W przypadku zbiorowego zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych zwrot kosztów następuje 

po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informację: 

 

1. imię i nazwisko ucznia; 

2. klasa do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016; 

3. adres szkoły; 

4. wykaz zakupionych podręczników; 

5. kwota zakupu; 

6. data zakupu; 

7. czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. 

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE JEŻELI ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ZOSTAŁ ZREFUNDOWANY W 

CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI W RAMACH PROGRAMU,, WYPRAWKA SZKOLNA’’ NIE MA PODSTAWY 

DO REFUNDACJI TYCH SAMYCH KOSZTÓW W RAMACH NP. WYPŁATY STYPENDIUM 

SZKOLNEGO LUB INNYCH PROGRAMÓW.  

 

 

 

 

 

PRZYCHÓD
KOSZTY 

UZYSKANIA 
PRZYCHODÓW

PODATEK

SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIE 

SPOŁECZNE I 
ZDROWOTNE

DOCHÓD 
NETTO



VII. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

Dla uczniów: 

1)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

2) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  

uczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. 

Do 

kwoty 175 zł 

Dla uczniów:  

1)  uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. 

 

do 

kwoty 225 zł 

 Dla uczniów: 

1) słabowidzących,  

2) niesłyszących,  

3) słabosłyszących, 

4)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej,  

uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie 

korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego. 

Dla uczniów: 

1) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

2) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  

uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników 

do kształcenia specjalnego lub uczęszczają do szkoły ponadgimnazjalnej. 

Dla uczniów: 

1) słabowidzących,  

2) niesłyszących,  

3) słabosłyszących, 

4)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej,  

uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy 

nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego. 

Do 

kwoty 325 zł 

Dla uczniów; 

1)  słabowidzących, 

2)  niesłyszących, słabosłyszących, 

3)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

4)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

6) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej  

do 

kwoty 350 zł 



uczęszczających do: klas II i III gimnazjum,  klasy II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, którzy nie 

korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego. 

Dla uczniów: 

1)  słabowidzących, 

2)  niesłyszących, słabosłyszących, 

3)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

4)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

6) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej,  

uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej. 

do  

kwoty 390 zł 

Dla uczniów: 

1) uczęszczających do klasy IV technikum. 

 

do 

 kwoty 445 zł 

Dla uczniów: 

1)  słabowidzących, 

2)  niesłyszących,  

3) słabosłyszących,  

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

7)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej,  

uczęszczających do: liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

Dla uczniów: 

1)  niesłyszących, 

2)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

3) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej,  

uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia korzystających z 

podręczników do kształcenia specjalnego.  W przypadku korzystania korzysta z części podręczników do kształcenia 

ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania 

do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub 

materiałów edukacyjnych nie może być wyższa 303,50 zł. 

do 

kwoty 607 zł 

Dla uczniów: 

1) niesłyszących, 

2)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

3)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej,  

uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy 

korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego. W przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do 

kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota 

dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 

specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 192,50 zł. 

do 

kwoty 770 zł 



Dla uczniów:  

1) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

2) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

 uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum, którzy korzystają z podręczników do 

kształcenia specjalnego. W przypadku korzystania korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego 

niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do 

zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów 

edukacyjnych nie może być wyższa niż 192,50 zł. 

Dla uczniów: 

1) niesłyszących, 

2)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

3) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

 uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 

korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego. W przypadku korzystania korzysta z części podręczników 

do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota 

dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 

specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 308 zł. 

 

 

VIII. INFORMACJE DLA SZKÓŁ – jednostki prowadzone przez Prezydenta Miasta 

Poznania za pośrednictwem Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania 

 

 Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.  
 

  Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do 
otrzymania dofinansowania i przekazuję ją do Prezydenta Miasta Poznania reprezentowanego 
przez Poznańskie Centrum Świadczeń w FORMIE PAPIEROWEJ. 

 
 Listy uczniów według ustalonego wzoru, który znajduje się na stronie internetowej 
www.pcs-poznan.pl w zakładce: ŚWIADCZENIA DLA UCZNIA – WYPRAWKA SZKOLNA 
2015 należy przekazać do Poznańskiego Centrum Świadczeń w nieprzekraczalnym 
terminie do 8 października 2015 r.  

 
NIE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ LIST BEZPOŚREDNIO DO URZĘDU MIASTA POZNANIA. 

 
WAŻNE: UPRAWNIONYCH UCZNIÓW NALEŻY WPISAĆ NA LISTĘ WEDŁUG KRYTERIUM, 
Z KTÓREGO WYNIKA UPRAWNIENIE    
 
WYPEŁNIAJĄC LISTY NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ SZKOŁY 
(OGÓLNODOSTĘPNA LUB SPECJALNA) 
 

 Po otrzymaniu listy uczniów Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez PCŚ przekazuje 
dyrektorom szkół informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania 
dofinansowania.  
 

  Prezydent Miasta przekazuje przyznane środki na zakup podręczników na rachunek bankowy 
szkoły. 

 
 

IX. INFORMACJE DLA SZKÓŁ – jednostki nieprowadzone przez Prezydenta Miasta 

Poznania.  

 
 Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.  

http://www.pcs-poznan.pl/


 
  Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do 

otrzymania dofinansowania i przekazuję ją do Prezydenta Miasta Poznania reprezentowanego 
przez Poznańskie Centrum Świadczeń w FORMIE PAPIEROWEJ. 

 
 Listy uczniów według ustalonego wzoru, który znajduje się na stronie internetowej www.pcs-
poznan.pl w zakładce: ŚWIADCZENIA DLA UCZNIA – WYPRAWKA SZKOLNA 2015 należy 
przekazać do Poznańskiego Centrum Świadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 12 
października 2015 r. Do listy należy dołączyć dokumenty poświadczające zakup podręczników 
przez poszczególnych uczniów. Ponadto należy przekazać informację o numerze konta 
bankowego rodzica lub innego opiekuna dziecka, na, który zostanie dokonany zwrot kosztów 
dofinansowania. Informacja ta powinna zawierać: 
 
1. Imię i nazwisko ucznia objętego dofinansowaniem  
2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka 
3. Adres zamieszkania ucznia 
4. Nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza uczeń 
5. Nazwę banku 
6. Numer rachunku bankowego 
7. Numer PESEL rodzica/ opiekuna, który jest właścicielem rachunku bankowego  

 
NIE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ LIST BEZPOŚREDNIO DO URZĘDU MIASTA POZNANIA. 

 
WAŻNE: UPRAWNIONYCH UCZNIÓW NALEŻY WPISAĆ NA LISTĘ WEDŁUG KRYTERIUM, 
Z KTÓREGO WYNIKA UPRAWNIENIE    
 
WYPEŁNIAJĄC LISTY NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ SZKOŁY 
(OGÓLNODOSTĘPNA LUB SPECJALNA) 
 

 Po otrzymaniu listy uczniów Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez PCŚ przekazuje 
dyrektorom szkół informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania 
dofinansowania.  
 

  Prezydent Miasta przekazuje przyznane środki na zakup podręczników na rachunek bankowy 
rodzica ucznia/opiekuna ucznia.  

 
 

Realizacja zwrotu wnioskodawcom kosztu zakupu podręczników i materiałów 
dydaktycznych nastąpi do dnia 20 listopada 2015 r. 

 
WZORY LIST:  
 
SZKOŁA PODSTAWOWA ( dotyczy również szkoły muzycznej I stopnia) 

 
1. lista uczniów uprawnionych do wyprawki szkolnej na podstawie dochodu lub 

przekroczenia dochodu  
2. lista uczniów uprawnionych do wyprawki szkolnej upośledzonych umysłowo w stopniu 

lekkim 
3. lista uczniów uprawnionym do wyprawki szkolnej upośledzonych umysłowo w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym 
4. lista uczniów uprawnionych do wyprawki – uczniowie niesłyszący 
5. lista uczniów uprawnionych do wyprawki – uczniowie słabowidzący, słabosłyszący, z 

autyzmem lub niepełnosprawnością ruchową. 
6. Lista uczniów klas I uprawnionych do dofinansowania materiałów edukacyjnych 

             
 

 GIMNAZJUM 
 

1. lista uczniów uprawnionych do wyprawki szkolnej upośledzonych umysłowo w stopniu 
lekkim 

http://www.pcs-poznan.pl/
http://www.pcs-poznan.pl/


2. lista uczniów uprawnionym do wyprawki szkolnej upośledzonych umysłowo w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

3. lista uczniów uprawnionych do wyprawki – uczniowie niesłyszący 
4. lista uczniów uprawnionych do wyprawki – uczniowie słabowidzący, słabosłyszący, z 

autyzmem lub niepełnosprawnością ruchową. 
 
            ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: 
 

1. lista uczniów uprawnionych do wyprawki szkolnej upośledzonych umysłowo w stopniu 
lekkim 

2. lista uczniów uprawnionych do wyprawki – uczniowie niesłyszący 
3. lista uczniów uprawnionych do wyprawki – uczniowie słabowidzący, słabosłyszący, z 

autyzmem lub niepełnosprawnością ruchową. 
 

 
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (dotyczy również szkoły muzycznej II stopnia) 

 
1. lista uczniów uprawnionych do wyprawki szkolnej upośledzonych umysłowo w stopniu 

lekkim 
2. lista uczniów uprawnionych do wyprawki – uczniowie niesłyszący 
3. lista uczniów uprawnionych do wyprawki – uczniowie słabowidzący, słabosłyszący, z 

autyzmem lub niepełnosprawnością ruchową. 
 

TECHNIKA  
 

1. lista uczniów uprawnionych do wyprawki szkolnej na podstawie dochodu lub 
przekroczenia dochodu  

2. lista uczniów uprawnionych do wyprawki szkolnej upośledzonych umysłowo w stopniu 
lekkim 

3. lista uczniów uprawnionych do wyprawki – uczniowie niesłyszący 
4. lista uczniów uprawnionych do wyprawki – uczniowie słabowidzący, słabosłyszący, z 

autyzmem lub niepełnosprawnością ruchową. 
 

 
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY: 
 
1.    lista osób uprawnionych do wyprawki szkolnej  
 
 

 


