
„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2019/2020 
 

                 Burmistrz Miasta i Gminy Opatów, w ramach realizacji Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” informuje,                                  

że pomocą w formie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia 

ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników       

do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostaną objęci uczniowie: 

 

1) słabowidzący, 

2) niesłyszący, 

3) słabosłyszący,  

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                

z niepełnosprawności jest w/w niepełnosprawność 

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa   

w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe, albo 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe, uczęszczający w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci                

i młodzieży do:  

 

Zakup podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,     

w tym podręczników do kształcenia specjalnego: 

 

- branżowej szkoły I stopnia, 

- klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

- klasy I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 

- klasy I pięcioletniego technikum,  

- klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych              

w pięcioletnim technikum, 

-  szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.  

 

Zakup podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników            

do kształcenia specjalnego: 

 

 - klasy II i III branżowej szkoły I stopnia, 



- klasy II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych           

w pięcioletnim technikum. 

 

Zakup materiałów edukacyjnych: 

 

- klasy I branżowej szkoły I stopnia, 

- klasy I pięcioletniego technikum,  

- klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej                        

w pięcioletnim technikum, 

- szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy. 

 

 

Dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wynosi: 

 

-do  kwoty 225 zł dla ucznia: 

 

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do:  

- branżowej szkoły I stopnia, 

- klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

 - klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,  

-  klasy I pięcioletniego technikum,  

- klas I – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych                    

w pięcioletnim technikum, 

 -  lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.  

 

- do kwoty 390 zł dla ucznia: 

 

1) słabowidzącego, 

2) niesłyszącego, 

3) słabosłyszącego,  

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 w/w niepełnosprawność 

       - uczęszczającego do  branżowej szkoły I stopnia. 

 

 

 



- do kwoty 445 zł dla ucznia: 

 

1) słabowidzącego, 

2) niesłyszącego, 

3) słabosłyszącego,  

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                 

z niepełnosprawności jest w/w niepełnosprawność,  uczęszczających do:  

- klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,  

 - klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

prowadzonych w czteroletnich liceum ogólnokształcącym, 

-  klasy I pięcioletniego technikum,  

- klasy I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych                    

w pięcioletnim technikum. 

 

Dofinansowanie przyznawane będzie na podstawie wniosku złożonego wraz                       

z załączonym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz: 

- dowodem zakupu podręczników – faktury VAT wystawionej imiennie                  

na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą 

rodzinny dom dziecka), rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie 

podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu zwracany 

jest po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko 

ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę do której uczeń będzie uczęszczać, wykaz 

zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę 

zakupu, czytelny podpis osoby dokonującej zakup. Potwierdzenie zakupu 

wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy 

uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiał. 

 

 

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń 

w roku szkolnym 2019/2020 do dnia 12 września 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 
 


