Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
w roku szkolnym 2020/2021
Informacja dotyczy szkół z siedzibą na terenie Miasta Opola, z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i ministra właściwego do spraw rolnictwa

Podstawa prawna:
 Uchwała Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022,
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227).
W latach 2020/2022 kontynuowana będzie realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w formie
dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Podstawą do skorzystania
z pomocy przez ucznia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127
ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe.
Pomoc w ramach programu obejmuje dofinansowanie zakupu:
 podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
 podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
 materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego*,
 materiałów ćwiczeniowych*
materiał edukacyjny:
1) materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów
niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym, mający postać papierową lub
elektroniczną,
2) materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów
niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu, mający postać papierową lub elektroniczną.
*
materiał ćwiczeniowy:
materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
*

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest
udzielana uczniom:
 słabowidzącym,
 niesłyszącym,
 słabosłyszącym,
 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
 branżowej szkoły I stopnia,
 klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum
ogólnokształcącym,
 klas I i II pięcioletniego technikum,
 klas II – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 klas I i II liceum sztuk plastycznych,
 klas II – IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
 klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk
plastycznych.
 uczniom
z niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu
umiarkowanym, znacznym
lub
niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczającymi w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy.
W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia
w zawodach jest udzielana uczniom:









słabowidzącym,
niesłyszącym,
słabosłyszącym,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
 klasy III branżowej szkoły I stopnia,
 klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

jest

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania materiałów edukacyjnych do kształcenia
zawodowego jest udzielana uczniom:
 słabowidzącym,
 niesłyszącym,
 słabosłyszącym,
 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
 klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
 klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 klas I i II pięcioletniego technikum,
 klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 klas I i II liceum sztuk plastycznych,
 klas II – IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
 klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk
plastycznych.
Wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
w roku szkolnym 2020/2021
branżowa szkoła I stopnia oraz klasa I branżowej szkoły II stopnia
dla ucznia:
1) słabowidzącego,
2) niesłyszącego,
3) słabosłyszącego,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1–6.

do kwoty
390 zł

klasy II - III
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzone w czteroletnim
liceum ogólnokształcącym
dla ucznia:
1) słabowidzącego,
2) niesłyszącego,
3) słabosłyszącego,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-6.

do kwoty
445 zł

klasy II – IV
dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzone w pięcioletnim technikum
dla ucznia:
1) słabowidzącego,
2) niesłyszącego,
3) słabosłyszącego,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt.1-6.

do kwoty
445 zł

klasa I i II
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 czteroletniego liceum ogólnokształcącego



pięcioletniego technikum

dla ucznia:
1) słabowidzącego,
2) niesłyszącego,
3) słabosłyszącego,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-6.

do kwoty
445 zł

 klasa I i II liceum sztuk plastycznych
 klasy II – IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzone w liceum sztuk
plastycznych
 klasy IV – VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzone
w liceum sztuk plastycznych
dla ucznia:
1) słabowidzącego,
2) niesłyszącego,
3) słabosłyszącego,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-6.

do kwoty
445 zł

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
dla ucznia:
1) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
2) z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

do kwoty
225 zł

Tryb udzielania pomocy
1. Pomoc udzielana jest na wniosek:
 rodziców ucznia (prawnych opiekunów),
 rodziców zastępczych,
 osób prowadzących rodzinny dom dziecka,
 opiekunów faktycznych (osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu
opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 pełnoletniego ucznia
albo na wniosek:
 nauczyciela,
 pracownika socjalnego,
 innej osoby
- za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom
dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia.
2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021,
w terminie do 10 września 2020 r. (wniosek do pobrania poniżej).
3. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę
prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, sporządza listę uczniów
uprawnionych do otrzymania pomocy, a następnie przekazuje ją Prezydentowi Miasta Opola.
5. Prezydent miasta przekazuje środki na udzielenie pomocy na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez
gminę.
6. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom
prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu
podręczników lub materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości
pomocy, o której mowa w tabeli powyżej.
7. W przypadku szkół z siedzibą w Opolu, a prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż
Miasto Opole, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, koszt
zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości
pomocy, o której mowa wyżej, zwraca Prezydent Miasta Opola.
8. Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, nie może
przekroczyć odpowiednio kwot: 225 zł, 390 zł lub 445 zł.
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9. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest:
 faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego
opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka
albo opiekuna faktycznego,
 rachunek,
 paragon,
 oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków
odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.
W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszt zakupu tych
podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom
zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym albo pełnoletnim uczniom
do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia,
nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, wykaz
zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która
dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT
i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.
Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, realizacja zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników,
i materiałów edukacyjnych ma nastąpić do dnia 07 grudnia 2020 r.

Opole, 2020-07-27
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