
 

Dofinansowanie zakupu podręczników- 2015 r. 

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje że w terminie od dnia 1 września 2015 r. do dnia                              

9 września 2015 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 

2015/2016 należy składać  wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników.  

Jak ubiegać się o dofinansowanie:  

 

1. Rodzice lub pełnoletni uczniowie składają wniosek o dofinansowanie w szkole w której 

dziecko będzie uczyło   się   w roku szkolnym 2015/2016 

2. Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).  

3. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników lub - w przypadku 

braku możliwości okazania dowodu zakupu - oświadczenie o cenie zakupionych 

podręczników.  

4. Dyrektor szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina Kolbuszowa (szkoły 

podstawowe i gimnazja) przekazuje rodzicom dofinansowanie, w pozostałych przypadkach 

przekazanie dofinansowania odbędzie się poprzez kasę Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej 

lub przelewem. 

 

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie: 

 

Dofinansowanie jest udzielane do zakupu: 

podręczników do kształcenia 

ogólnego lub podręczników do 

kształcenia w zawodach 

dopuszczonych do użytku szkolnego 

przez ministra własciwego ds. 

oświaty 

podręczników do kształcenia ogólnego w tym 

podręczników do kształcenia specjalnego lub 

podręczników do kształcenia w zawodach 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego ds. oświaty 

materiałów edukacyjnych 

uczniom uczęszczającym w roku 

szkolnym 2015/2016 do 

uczniom: uczniom 

klasy III szkoły podstawowej 

klasy IV technikum 

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym,  

3) słabosłyszącym 

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,  

-posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w 

art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty 

z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym oraz z 

niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku 

gdy jedną z 

niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym  

 uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczającym w roku 



do szkół dla dzieci i młodzieży:  

- podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II i IV, 

- gimnazjów z wyjątkiem klasy I,  

- szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych 

szkół zawodowych, liceów 

ogólnokształcących, techników lub szkół 

specjalnych przysposabiających do pracy dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi,  

.  

szkolnym 2015/2016 do 

szkół dla dzieci i młodzieży: 

 - podstawowych, z 

wyjątkiem klasy IV, 

 - gimnazjów z wyjątkiem 

klasy I,  

- szkół ponadgimnazjalnych 
 

Zasady tej nie stosuje się do 

uczniów z w/w 

niepełnosprawnościami 

uczęszczających w roku 

szkolnym 2015/2016 do 

klasy I i II szkoły 

podstawowej, w przypadku 

gdy uczniowie ci korzystają 

z podręcznika 

zapewnionego przez MEN. 
 

(dla w/w uczniów są to w 

szczególności: książki 

pomocnicze, karty pracy, 

ćwiczenia rewalidacyjne 

oraz opracowania 

wykorzystywane w edukacji 

przedszkolnej) 

Kryterium dochodowe lub w ramach 

5% limitu 

BEZ WZGLĘDU NA DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE 

 

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze 

względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:  

1.  kryterium dochodowe, o którym mowa w  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.); 

2.  przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której 

uczęszcza uczeń;  

3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy                 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów; 
 

1) słabowidzących, 

2) niesłyszących,  

3) słabosłyszących 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym 

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,  

uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: 



- podstawowych z wyjątkiem klas I,II i IV,  

- gimnazjów z wyjątkiem klasy I,  

- szkół ponadgimnazjalnych: 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  

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia 

pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników - decyzję w sprawie jego wyboru 

pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia. 

 

Dofinansowanie na zakup podręczników w roku 2015 będzie wynosić:  

Dla ucznia 
w normie 

Maksymalna 
kwota 

dofinasowania  
Dla ucznia niepełnosprawnego 

 
175 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym uczęszczającego do 

klasy I lub II szkoły podstawowej w przypadku gdy  

nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu 

edukacji polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez 

ministra d/s oświaty (elementarz)  

 

w klasie III 

szkoły 

podstawowej 

225 

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 niepełnosprawność 

wymieniona  w pkt.1-6, uczęszczającego do klasy III 

szkoły podstawowej który nie korzysta z podręczników 

do kształcenia specjalnego  

 

 

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 klasy III, V i VI szkoły 

podstawowej lub klasy II i III gimnazjum, który 

nie korzysta z podręczników do kształcenia 

specjalnego, albo uczęszczającego do szkoły 

ponadgimnazjalnej 



Dla ucznia 
w normie 

Maksymalna 
kwota 

dofinasowania  
Dla ucznia niepełnosprawnego 

 
325 

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 niepełnosprawność 

wymieniona  w pkt.1-6, uczęszczającego do klasy V i VI 

szkoły podstawowej,   który nie korzysta z 

podręczników do kształcenia specjalnego  

 

 
350 

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 

niepełnosprawność wymieniona  w pkt.1-6, 

uczęszczającego do klasy II i III gimnazjum,  który nie 

korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego  

 

 
390 

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 

niepełnosprawność wymieniona  w pkt.1-6,  

 uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej 

 

w klasie IV 

technikum 
445 

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 

niepełnosprawność wymieniona  w pkt.1-6, 

uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, 

technikum 

 

 
607 

a) niesłyszącego,  

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim 

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b 

uczęszczającego do klasy II i III gimnazjum,   

W przypadku gdy uczeń korzysta 

z części podręczników do 

kształcenia ogólnego niebędących 

podręcznikami do kształcenia 

specjalnego lub materiałów 

edukacyjnych, kwota 

dofinansowania do zakupu 



Dla ucznia 
w normie 

Maksymalna 
kwota 

dofinasowania  
Dla ucznia niepełnosprawnego 

który korzysta z podręczników  

do kształcenia specjalnego 

podręczników do kształcenia 

ogólnego niebędących 

podręcznikami do kształcenia 

specjalnego lub materiałów 

edukacyjnych, nie może być 

wyższa niż 303,50 zł. 

 
770 

a) niesłyszącego,  

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim 

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 

przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b 

uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej, 

który korzysta 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. 

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 

uczęszczajacego do klasy III, V i VI szkoły 

podstawowej lub do klasy II i III gimnazjum, który 

korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego  

a) niesłyszącego,  

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim 

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b 

uczęszczającego do klasy V i VI szkoły podstawowej,  

który korzysta 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 308 zł. 

 

                                                                                                                    

 

 

 Inspektor ds. oświaty 

 

 

 

 


