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RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”
Na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka
szkolna”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego
lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów uczęszczających
w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum.
§ 3. 1. 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, obejmuje się uczniów:
1)

słabowidzących,

2)

niesłyszących,

3)

słabosłyszących,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139,
poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265,
1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357.
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4)

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)

z niepełnoprawnością 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

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”,
uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół
podstawowych, z wyjątkiem klas 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 lub do ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I,
ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.
2. 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 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:
szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, lub szkół
ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych,
o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do 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
2015/2016 do klas I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci 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. 22ad ust. 1 ustawy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
PREZES RADY MINISTRÓW
EWA KOPACZ

