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PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU
SZKOLNYM 2013/2014
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych ( Dz. U. z
2013r. poz. 818)
I.

KOMU PPRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

Dofinansowanie na zakup podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014
naukę w klasach:











I – III szkoły podstawowej;
V- szkoły podstawowej;
I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej
liceum ogólnokształcącego
technikum
V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;
V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych ;
II liceum plastycznego
II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej;
Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dopuszczonych do
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przysługuje również
uczniom :
1. słabowidzącym;
2. niesłyszącym;
3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; (dofinansowanie obejmuje
również zakup książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych)
5. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej
posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych, techników, techników uzupełniających i szkół specjalnych przyspasabiających do
pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
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uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkołach muzycznych I i
II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, baletowych lub liceach plastycznych.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również
zakup materiałów dydaktycznych.
Materiały dydaktyczne – to materiały wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, za pomocą których nauczyciel może realizować podstawę programową
kształcenia ogólnego dla tych uczniów w szczególności będą to: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia
rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.

6.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie
uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.



Zgodnie z § 5.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych termin składania
wniosków ustala Prezydent Miasta. Wnioski w roku szkolnym 2013/2014 należy składać w

terminie do

30 września 2013r.
7.





KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Rodzice;
Opiekun prawny;
Rodzina zastępcza;
Za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych wniosek może złożyć: nauczyciel, pracownik
socjalny lub inna osoba.
8. KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIJĄCE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA
ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

456zł netto
dotyczy wyłącznie uczniów klasy II - III oraz V szkoły
podstawowej, klasy I - III oraz V ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia,
II klasy
szkoły
ponadgimnazjalnej: Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
Liceum Ogólnokształcącego, Technikum,
V klasy
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, V klasy

539zł netto
dotyczy wyłącznie uczniów klasy I szkoły podstawowej,
klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, II klasy liceum
plastycznego, II klasy lub VIII ogólnokształcącej szkoły
baletowej).

Ustalanie dochodu rodziny
W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania
niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów
osiąganych przez członków rodziny z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku. Jeżeli wniosek
zostanie złożony w wrześniu to dokumentujemy dochody
za sierpień.
Należy pamiętać, że dochodem w rozumieniu ustawy o
pomocy społecznej są np. świadczenia rodzinne,
alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, alimenty płacone
zgodnie z wyrokiem. W przypadku kiedy członek
rodziny płaci alimenty na osobę z poza rodziny to płaconą
kwotę alimentów odejmujemy od dochodu rodziny.

W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania
niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów
osiąganych przez członków rodziny w roku 2011.

Do dochodu ustalonego nie wlicza się:

Należy pamiętać, że dochodem w rozumieniu ustawy
O świadczeniach rodzinnych po odliczeniu kwot
alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:
- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach
określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty
uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne.
- deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności
podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
pomniejszone o należny zryczałtowany podatek
dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne.
- inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na
podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych np. alimenty otrzymywane na dzieci,
Obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie
ustawy o świadczeniach rodzinnych zgodnie, z którą
,, Rodzinę tworzą małżonkowie, rodzice dzieci,
opiekunowie faktyczni dzieci oraz pozostające na
utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia, a także
dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne”
Do dochodu ustalonego nie wlicza się:

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

- świadczeń rodzinnych otrzymywanych na dziecko.

Obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie
ustawy o pomocy społecznej
zgodnie, z którą
,,
Rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”.

- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo
motywacyjny, przyznawanej na podstawie ustawy o
systemie oświaty;
- wartości świadczeń w naturze;
- świadczenia
przysługującego osobie bezrobotnej
na
podstawie
przepisów w
o
promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku
pracy z tytułu
wykonywania prac społecznie użytecznych;

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha
przeliczeniowego.

Dokumentowanie dochodu
W przypadku korzystania z zasiłku stałego lub
okresowego wypłacanego przez instytucje
pomocy
społecznej
wystarczy
przedstawić
zaświadczenie o wysokości świadczeń zamiast
zaświadczenia o dochodach.
- Zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku np. od pracodawcy;
- W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia
może być dołączone oświadczenie o wysokości
dochodów;

W przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego lub
dodatku do zasiłku rodzinnego wystarczy przedstawić
zaświadczenie o wysokości świadczeń zamiast
zaświadczenia o dochodach.
- Zaświadczenie o wysokości dochodów za rok 2011
z Urzędu Skarbowego ;
- W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia
może być dołączone oświadczenie o wysokości
dochodów;

 Możliwe jest przyznanie dofinansowania na zakup podręczników również w przypadku przekroczenia
kryterium dochodowego jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek:
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba
ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Należy pamiętać, że do wniosku musi być dołączone uzasadnienie.
 W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną
przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia
wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym specjalistyczną .

9.

JAK OBLICZYĆ DOCHÓD RODZINY

OBLICZANIE DOCHODU NETTO:
Przychód wykazany na zaświadczeniu np. zakładu pracy, Urzędu Skarbowego pomniejszamy o należy podatek,
składkę na ubezpieczenie społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

OBLICZANIE DOCHODU UZYSKIWANEGO Z GOSPODARSTWA ROLNEGO:
W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się
dochód miesięczny w wysokości 250zł. Od 1 października 2012 roku dochód miesięczny z 1 ha będzie wynosił
250zł.

OBLICZANIE DOCHODU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1. Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

1.

Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wskazanego w zeznaniu podatkowym
złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność
gospodarczą. W przypadku nie prowadzenia działalności za dochód przyjmuje się dochód zadeklarowany
w oświadczeniu klienta.

2. Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
1.

Dochód ustala się na podstawie oświadczenia klienta.

 W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie
pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotność kwoty
456zł kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od
miesiąca, w którym dochód został wypłacony. ( dotyczy tylko i wyłącznie wniosków rozpatrywanych na
podstawie ustawy o pomocy społecznej)

10. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW




Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania stypendiów
i przekazuję ją do Prezydenta Miasta Poznania reprezentowanego przez Poznańskie Centrum Świadczeń.

Listy uczniów według ustalonego wzoru, który znajduje się na stronie internetowej
www.pcs-poznan.pl w zakładce Zadania PCŚ – wyprawka szkolna należy przekazać
do
Poznańskiego
Centrum
Świadczeń
w
nieprzekraczalnym
terminie

do 7 października 2013r.
NIE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ LIST BEZPOŚREDNIO DO URZĘDU MIASTA
POZNANIA.
WAŻNE: UPRAWNIONYCH UCZNIÓW NALEŻY WPISAĆ NA LISTĘ WEDŁUG
KRYTERIUM Z KTÓREGO WYNIKA UPRAWNIENIE

(KRYTERIUM
DOCHODOWE,
PRZEKROCZENIE
KRYTERIUM
DOCHODOWEGO, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ) ORAZ RODZAJU SZKOŁY DO
KTÓREJ UCZEŃ BĘDZIE UCZĘSZCZAŁ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014:
SZKOŁA PODSTAWOWA/ SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA:
- lista osób uprawnionych do wyprawki szkolnej uczniowie klas I –III oraz V
(kryterium dochodowe)
- lista osób uprawnionych do wyprawki szkolnej uczniowie klas II –III oraz V
(przekroczenie dochodu)
- lista osób uprawnionych do wyprawki szkolnej uczniowie klas I –VI (uczniowie
niepełnosprawni)
GIMNAZJUM/ SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA:
- lista osób uprawnionych do wyprawki szkolnej uczniowie klas I –IV (uczniowie
niepełnosprawni)
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:
- lista osób uprawnionych do wyprawki szkolnej uczniowie klasy II Zasadniczej Szkoły
Zawodowej (kryterium dochodowe)
- lista osób uprawnionych do wyprawki szkolnej uczniowie klasy II Zasadniczej Szkoły
Zawodowej (przekroczenie dochodu)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE/ SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA:
- lista osób uprawnionych do
Ogólnokształcącego i uczniowie
stopnia (kryterium dochodowe)
- lista osób uprawnionych do
Ogólnokształcącego i uczniowie
stopnia (przekroczenie dochodu)

wyprawki szkolnej uczniowie klasy II Liceum
klasy V Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II
wyprawki szkolnej uczniowie klasy II Liceum
klasy V Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II

TECHNIKUM:
- lista osób uprawnionych do wyprawki szkolnej uczniowie klasy II Technikum
(kryterium dochodowe)
- lista osób uprawnionych do wyprawki szkolnej uczniowie klasy II Technikum
(przekroczenie dochodu)
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA: (Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum
Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Uzupełniające Technikum)

- lista osób uprawnionych do wyprawki szkolnej (uczniowie niepełnosprawni)
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY:
- lista osób uprawnionych do wyprawki szkolnej (uczniowie niepełnosprawni)


Po otrzymaniu listy uczniów Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez PCŚ przekazuje dyrektorom
szkół informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w związku z
przekroczeniem dochodu. Dyrektor szkoły po otrzymaniu powyższej informacji podejmuje decyzję w sprawie
przyznania pomocy.
 Prezydent Miasta przekazuje przyznane środki na zakup podręczników na rachunek bankowy szkoły.
 Dyrektor szkoły po przedstawieniu dowodu zakupu, zwraca koszty kupna podręczników do wysokości
dofinansowania. W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu
dowodu zakupu zawierającego następujące informację:
- imię i nazwisko ucznia;
- klasa do której uczeń będzie uczęszczał;
- adres szkoły;
- wykaz zakupionych podręczników;
- kwota zakupu;
- data zakupu;
- czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.
Dowodem zakupu może być również paragon, rachunek lub oświadczenie o zakupie podręczników, do
którego należy dołączyć informację, iż rozliczenie zakupu podręczników dotyczy Rządowego programu
pomocy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkolna.

Należy pamiętać, że jeżeli zakup podręczników został zrefundowany w całości lub
części w ramach programu ,,Wyprawka Szkolna’’ nie ma podstawy do refundacji tych
kosztów w ramach np. wypłaty stypendium szkolnego lub innych programów.
2.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA w roku szkolnym 2013/2014

1) dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;
2) dla uczniów klas 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 użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i

do kwoty 225 zł

wychowania;
4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
dla uczniów:
1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły
podstawowej oraz klas 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

do kwoty 770 zł

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do
kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia
specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych,
koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł
1) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;
2) dla uczniów klasy 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

do kwoty 325 zł

podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z
podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI
szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz
klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników
przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania
z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących
podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie
może być wyższy niż 40% kwoty

do kwoty 770 zł

770 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej
szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz
klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników

do kwoty 350 zł

przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
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 I-III ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,
korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i

do kwoty 607 zł

wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do
kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia
specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł
1) dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;
2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i
technikum;
2) dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasy VIII
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 III liceum profilowanego, technikum oraz klasy III technikum
uzupełniającego

do kwoty 445 zł

