
Jak obliczyć kryterium dochodowe ? 

 

 Rodzicu pamiętaj – składając wniosek o dofinansowanie 

podręczników musisz w nim podać przeciętny miesięczny dochód na 

członka rodziny za 2013 rok. 

Takie wytyczne wynikają z przepisów. Kryterium dochodowe obliczane jest na 

podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Za dochód członka rodziny – 

uważa się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

  W 2015 r. realizowany jest Rządowy program pomocy uczniom 

„Wyprawka szkolna”. Jest on kontynuacją poprzednich programów, 

realizowanych przez MEN od 13 lat. Zaplanowano na jego realizację 51 mln zł. 

W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 445 zł, w 

przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może 

sięgać 770 zł. 

Pomoc przysługuje: 

 uczniom z klasy III szkoły podstawowej oraz klasy IV technikum 

pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 

693), w wysokości obowiązującej na dzień wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia; 

  uczniom z klasy III szkoły podstawowej oraz klasy IV technikum 

pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 163 i 693), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której 

uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne; 

 uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 

do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół 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 lub do ogólnokształcących 

szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I i II, ogólnokształcących 

szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół 



sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z 

wyjątkiem klasy I i IV, lub liceów plastycznych; 

 uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych. 

To dofinansowanie dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 

2015/2016 do szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjum, z 

wyjątkiem klasy I, i szkoły ponadgimnazjalnej. Dofinansowanie na zakup 

materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy I i II szkoły 

podstawowej jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z 

podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej, który zapewnia minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu 

materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać: 

 uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza 574 zł; 

 uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na 

podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki 

ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, 

alkoholizm, narkomania w rodzinie); 

 uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód. 

 Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych 

jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku 

uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie 

o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. 

Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które 

przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają 

uzasadnienie do otrzymania pomocy. 

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania 

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora 

szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury 

VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie. 

Wnioski do pobrania na stronie internetowej i sekretariacie szkoły. 


