
Kto? Ile? 

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 wychowania; 

4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

 

 

 

do kwoty 225 zł 

 

 

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 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 

 

 

do kwoty 770 zł 

 

 

)    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 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 

 

 

do kwoty 325 zł 

 

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  

770 zł 

 

 

 

 

do kwoty 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 

przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych 

do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania 

 

do kwoty 350 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 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 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 

 

do 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 

 

 


