
W Y P R A W K A  S Z K O L N A  W ROKU SZKOLNYM  2013/2014 
Według projektu w roku szkolnym 2013/2014 programem są objęci uczniowie rozpoczynający naukę 
szkolną:                                                   
•    w klasach I-III szkoły podstawowej, oraz klasie V szkoły podstawowej 
•    w klasach  V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,  
•    w klasie II  szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i 
technikum,  
•    w klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  
•    w klasie II liceum plastycznego lub klasie II albo VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. 
Programem będą takŜe objęci uczniowie: 
•    słabo widzący,   
•    niesłyszący,  
•    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  
•    uczniowie z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyŜej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o 
których mowa  w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, uczęszczający w roku  
szkolnym 2013/2014  do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje uczniom: 
1)pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2013  r. ) tj. 456 zł.  z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, uczniów klasy I 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej  I stopnia. 
2) klas I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z 
rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie , 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.)  t.j. 539 zł. 
3)pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego(dochód przekracza 456 zł. na osobę w 
rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(np. 
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, 
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza 
uczeń.  
 
Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu nie moŜe przekroczyć kwoty: 
225 zł : 
1 ) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
2  ) w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I   stopnia,  
3 )  dla uczniów : 

a)   niepełnosprawnych  klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I   stopnia 

b) Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI  szkoły 
podstawowej i gimnazjum niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia 
specjalnego, dopuszczonych do uŜytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania 

4) Dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do prac 
 
770 zł.  dla uczniów 
 
1)   niepełnosprawnych ( z wyjątkiem słabo widzących) klas I-III szkoły podstawowej oraz       I-III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I   stopnia,  
2)   z  upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI  szkoły 
podstawowej i gimnazjum 
korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do uŜytku 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w przypadku korzystania z części 
podręczników  przeznaczonych do kształcenia ogólnego koszt ich nie moŜe być wyŜszy niŜ 25% kwoty 
770,00 ( 192,50 zł.) 
  



325 zł.  dla uczniów  
1 ) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej 
2  ) w klasach V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I   stopnia oraz klasy II ogólnokształcącej szkoły 
baletowej 
3 ) Dla uczniów  niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym)  klas IV-VI  szkoły podstawowej , klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia klas I-III  ogólnokształcącej szkoły baletowej niekorzystających z podręczników 
przeznaczonych do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do uŜytku przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania 
 
3 )770 zł.   Dla uczniów  niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących oraz uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym)  klas IV-VI  szkoły podstawowej , 
klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia klas I-III  ogólnokształcącej szkoły baletowej 
korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do uŜytku 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w przypadku korzystania z części 
podręczników  przeznaczonych do kształcenia ogólnego koszt ich nie moŜe być wyŜszy niŜ 40% kwoty 
770 zł. (308 zł.) 
 
 
 
4 )   350  zł.   Dla uczniów  niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym)  gimnazjum, , klas I-III ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej II stopnia klas IV-VI  ogólnokształcącej szkoły baletowej , klas I-III ogólnokształcącej szkoły 
sztuk  pięknych , niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, 
dopuszczonych do uŜytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,  
 
4 )  607  zł.   Dla uczniów  niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących  oraz uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym)  gimnazjum, , klas I-III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia klas IV-VI  ogólnokształcącej szkoły baletowej , klas I-III 
ogólnokształcącej szkoły sztuk  pięknych , korzystających z podręczników przeznaczonych do 
kształcenia specjalnego, dopuszczonych do uŜytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania, w przypadku korzystania z części podręczników  przeznaczonych do kształcenia ogólnego 
koszt ich nie moŜe być wyŜszy niŜ 50% kwoty 607 zł. (303,50  zł.) 
 390 zł. dla uczniów  

1)  klasy II zasadniczej szkoły zawodowej 
2) Niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej 
 

   445 zł. dla uczniów 
 

1)  Klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcące i technikum 
2) Klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej  II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk 

pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasy VII ogólnokształcącej szkoły baletowej 
3) Dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego, klas IV-VI ogólnokształcącej 

szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum 
plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy II liceum profilowanego, 
technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego. 

 
 
 
 
Wnioski do pobrania na stronie internetowej gminy i w szkołach podstawowych gminy Liniewo.  
Termin składania od  1 września 2013 r.  do  15 września 2013 r. 
 
 
 
 
 


