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Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego
W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.
„Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy potrzeb w zakresie
dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym
2017/2018.
Zgodnie z opracowanym projektem rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka
szkolna” w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania 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
niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59 i 949) oraz
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 (Dz. U. 2017,
poz. 60 i 949) uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:
 klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w
branżowych szkołach I stopnia,
 klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły
baletowej lub liceum plastycznego.
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 uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:

a) klas II - III szkoły podstawowej*,
b) klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowych
szkołach I stopnia,
c) klasy I branżowej szkoły I stopnia,
d) liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art.3
pkt 24 ustawy o systemie oświaty. **
*w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają 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.339 ust.1 pkt 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
**materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający
realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną
Kwoty dofinansowania:
dla 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
do
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły
kwoty
podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji:
175 zł
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
dla 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 do
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej kwoty
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, 225 zł
klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
dla
uczniów
słabowidzących,
niesłyszących,
słabosłyszących,
z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością
ruchową,
w
tym
z
afazją,
do
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami
kwoty
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
390 zł
niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia
dla
uczniów
słabowidzących,
niesłyszących,
słabosłyszących,
z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością
ruchową,
w
tym
z
afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami do
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest kwoty
niepełnosprawność
wymieniona
wyżej,
uczęszczających
do
liceum 445 zł
ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II
stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX
ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego

Projekt uchwały wraz z załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępne są na stronie
internetowej www.legislacja.rcl.gov.pl1.
Zebrane dane w zakresie występujących potrzeb na dofinansowanie podręczników w ramach
rządowego programu „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2017/2018 należy przesłać do dnia
29 czerwca 2017 r. w formie elektronicznej na adres:jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl
Informacji w zakresie rządowego programu „Wyprawka szkolna” udziela p. Jadwiga
Piwowar, tel. 41 342-19-06.
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