
Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że Rada Ministrów 29 lipca 2014 r. przyjęła do 

realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. Realizacja programu odbywać 

się będzie na podstawie:  

• Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”  

oraz  

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania 

pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024). 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że programu mogą skorzystać: 

 

• uczniowie uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III 

lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły 

zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II 

stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX 

ogólnokształcącej szkoły baletowej 

 

•  uczniowie: 

1)    słabowidzący,  

2)    niesłyszący,  

3)    słabosłyszący, 

4)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  

5)    z upośledzeniem umysłowym 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. 71b ust. 3 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i 

młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, 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 

klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów 

plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych. 

 

• uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I 

szkoły podstawowej, 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. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. 

 

Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego w terminie  do 10 września 2014r. 

 

 

pedagog szkolny 

http://www.men.gov.pl/images/do_pobrania/UchwałaWyprawka-1.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1024

