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Szanowni Państwo,
Niniejszy numer poświęciliśmy w całości kwestiom finansowym – dotacjom oraz wyprawkom szkolnym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Pani Joanna Wrona wyjaśnia stosowanie wskaźników, wymienia rodzaje finansowanych
materiałów (podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych) i pisze o dostosowywaniu materiałów. Z artykułu można się również dowiedzieć, jak uzyskać dofinansowanie i gdzie szukać na ten temat informacji. Pod artykułem wymienione zostały wszystkie
akty prawne, które regulują opisywany temat.
Aby nie pozostawać jedynie w sferze przepisów i teorii, publikujemy również pytania naszych czytelników oraz odpowiedzi naszej Autorki. Mamy nadzieję, że dokładne wyliczenia pomogą zobrazować wysokość kwot, o które może się ubiegać szkoła, a także wyjaśnią
kwestię własności materiałów, kiedy np. dziecko zmienia placówkę.
Zachęcamy do lektury specjalnego numeru „E-BIULETYNU SPE” i do korzystania z publikowanych w nim materiałów dydaktycznych.
PWN Wydawnictwo Szkolne
Redakcja Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
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PRAWO

Joanna Wrona
Wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, m. in. na stanowisku dyrektora
w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych, radcy ministra i naczelnika. Nauczyciel
w szkolnictwie specjalnym, a także wizytator w kuratorium oświaty. Ekspert prawa
oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
współtwórca oraz recenzent wielu materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych
problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania
im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Aktualnie wicedyrektor w szkole specjalnej.

FINANSOWANIE PUBLIKACJI
DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi
z niepełnosprawności otrzymują zwiększone wsparcie finansowe na zakup
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych
do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Wskaźniki

w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
• nie mniejsze niż 5 i nie większe niż 10 – w przypadku uczniów słabowidzących korzystających
z podręczników i materiałów wydrukowanych
w druku powiększonym;
• nie mniejsze niż 10 i nie większe niż 25 – w przypadku uczniów niewidomych korzystających
z podręczników i materiałów wydrukowanych
w systemie Braille’a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi należy wybrać tzw. niepełnosprawność dominującą, która jest kluczowa przy zapewnieniu dostosowania treści podręczników/
materiałów do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Regulacje dotyczące zasad otrzymywania dotacji celowej (oraz refundacji) na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla
uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostały
określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych1.
Jeżeli uczniowie ci będą korzystać z podręczników
i powyższych materiałów dostosowanych do ich
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kwoty dotacji oraz refundacji są powiększane
przez pomnożenie ich przez wskaźniki:
• nie mniejsze niż 2 i nie większe niż 3 – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem,
1

Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.

3

Rodzaje materiałów dla uczniów

do kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych
uczniów oraz podręczniki do kształcenia ogólnego
dofinansowane z budżetu państwa przed dniem
15 lutego 2017 r. oraz podręczniki do kształcenia
specjalnego wydane zgodnie z podstawą programową z 2012 r. dopuszczone do użytku szkolnego
przed dniem 15 lutego 2017 r.
Wybór materiałów edukacyjnych jest dosyć duży i mogą to być różnego rodzaju pozycje zawierające treści edukacyjne, które mogą zastąpić lub
uzupełniać realizację programu nauczania, a także
zasoby edukacyjne dostępne na stronach internetowych. Materiałem ćwiczeniowym będą wszelkie
materiały służące utrwalaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności3.
Powyższe zasoby mogą być wykorzystywane również podczas realizacji innych zajęć (np. zajęć rewalidacyjnych czy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych).
Warunkiem jest to, aby służyły uczniom danej klasy
przez co najmniej trzy kolejne lata szkole, z wyjątkiem materiałów ćwiczeniowych, które mogą zostać wykorzystane tylko w danym roku szkolnym.
Uczniowi z niepełnosprawnością, w tym intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, z zespołem Aspergera można kupić inne podręczniki oraz
materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe inne niż
pozostałym uczniom w klasie. Jeżeli są one dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych tych uczniów, to kwoty dotacji
oraz refundacji są dodatkowo powiększane przez
pomnożenie ich przez ww. wskaźniki.

Dokonując zakupów należy kierować się definicjami określonymi w przepisach prawa2.
• Podręcznikiem jest wyłącznie podręcznik do
zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręcznik do zajęć z zakresu danego języka obcego
nowożytnego, podręcznik do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym
podręcznik przeznaczony do kształcenia specjalnego, dopuszczony do użytku szkolnego.
• Materiałem edukacyjnym jest materiał do
kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego, w tym również materiał dostosowany
do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych. Materiał ten zastępuje lub uzupełnia podręcznik,
umożliwiając realizację programu nauczania do
danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,
lub umożliwia realizację programu nauczania
zawodu. Materiał ten musi mieć postać papierową lub elektroniczną.
• Materiałem ćwiczeniowym jest natomiast materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
Może mieć dowolną postać.
Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
kupowane w ramach dotacji celowej nie zawsze
będą miały numer dopuszczenia. W kształceniu
uczniów niepełnosprawnych mogą być bowiem
stosowane również m.in. adaptacje podręczników
2
3

Art. 3 pkt 23-25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), dalej: u.s.o.
Art. 337 ust. 5 i art. 344–345 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.).
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Dostosowanie materiałów

Jak uzyskać dofinansowanie?

Dostosowanie podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych polega na tym,
aby odpowiednio przerobić ich zawartość merytoryczną (treść) oraz wygląd i wykonanie (m.in.
czcionka, grafika, format, struktura, papier) w taki
sposób, aby były dostępne dla dzieci z określonymi dysfunkcjami.
Zawartość merytoryczna podręcznika/materiału edukacyjnego/ćwiczeniowego co do zasady
obejmuje ten sam zakres treści podstawy programowej kształcenia, jaki dotyczy uczniów bez
dysfunkcji. Treści natomiast przedstawione są
w sposób zmieniony bądź w formie zmodyfikowanej, uwzględniającej ograniczenia ucznia wynikające z jego niepełnosprawności.
O sposobie bądź zakresie tego dostosowania decydują nauczyciele, biorąc pod uwagę indywidualne
potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne swoich uczniów.

Informację o zapotrzebowaniu lub wniosek, niezbędne do udzielenia dotacji, dyrektorzy szkół
mogą składać do organów prowadzących od
1 kwietnia do 10 września. Jednostka samorządu
terytorialnego składa wniosek do właściwego wojewody najpóźniej do 15 września. Dyrektor szkoły ma możliwość korekty przekazanych danych,
jeżeli faktyczna liczba uczniów będzie niższa lub
wyższa od przewidywanej na etapie wnioskowania
o środki. Natomiast jeżeli uczeń otrzymał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na ww. niepełnosprawność lub został przyjęty
do szkoły w trakcie roku szkolnego i w związku
z tym nie był zgłoszony do zwiększonej kwoty
dotacji celowej, to wówczas koszt zakupu brakujących podręczników i materiałów jest refundowany ze środków dotacji przekazanej na kolejny
rok szkolny.
Na podstawie § 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie
udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe w 2019 r.4, wojewoda udziela dotacji celowej w terminie do:
1) dnia 4 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę
samorządu terytorialnego w terminie od dnia
15 kwietnia do dnia 5 maja;
2) dnia 9 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę
samorządu terytorialnego w terminie od dnia
6 maja do dnia 10 lipca;
3) dnia 15 października – w przypadku złożenia
wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie
od dnia 11 lipca do dnia 15 września.
Rozliczając dotację, należy przedstawić dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych (ewentualnie wydatki poniesione na pokrycie kosztów drukowania, powielania
bądź zakup urządzeń do drukowania lub powielania podręczników i materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych).
Rozliczenie przedstawia się na właściwym formularzu określonym w przepisach prawa.
Warto również podkreślić, że szkoły mogą również
sfinansować zakup podręczników i materiałów

INFORMACJE W MEN
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Finansowanie edukacji” zamieszczane
są informacje na temat dotacji obowiązującej w danym
roku szkolnym, w tym przepisy prawa, wzory druków
niezbędnych do uzyskania i rozliczenia dotacji oraz przykładowa tabela z wysokością wskaźników na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla
uczniów niepełnosprawnych na dany rok szkolny.

*

Dodatkowo na stronie MEN zamieszczane są różne pytania i odpowiedzi dotyczące tej dotacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja/darmowe-podreczniki-pytania-i-odpowiedzi (dostęp: 23.04.2019 r.).

*

Dla uczniów niepełnosprawnych każdego roku zapewniane jest również dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach
corocznie uchwalanego przez Radę Ministrów rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
Szczegółowe zasady korzystania z tego programu, w tym
wysokość dofinansowania dla uczniów niepełnosprawnych (w zależności od typu szkoły, klasy oraz rodzaju niepełnosprawności) jest określana w każdym roku
w uchwale Rady Ministrów w sprawie rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

4
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Dz. U. z 2019 r., poz. 574.

oraz różnych pomocy dydaktycznych z innych
źródeł niż dotacja celowa, np. z subwencji oświatowej. Szkoły, oprócz realizacji obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, zapewniają bowiem dzieciom
i młodzieży objętym kształceniem specjalnym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
3) zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia
o charakterze terapeutycznym), organizowane
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach5;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne;
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
6) przygotowanie uczniów do samodzielności
w życiu dorosłym6.
Do zadań organu prowadzącego szkołę należy
m.in. zapewnienie szkole środków finansowych
na realizację powyższych zadań, m.in. stworzenie
odpowiednich warunków umożliwiających organizację kształcenia specjalnego zgodnie z przepisami prawa oświatowego, wyposażenie szkoły
w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do
pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych
zadań statutowych7.

PODSTAWA PRAWNA
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 574).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty
dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 611).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r.
i 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 615).Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 ze zm.)

ŹRÓDŁA INTERNETOWE
• https://www.gov.pl/web/edukacja/darmowe-podreczniki-pytania-i-odpowiedzi (dostęp: 23.04.2019 r.).

5
6

7

Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 ze zm.
§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578 ze zm.).
Art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
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FINANSOWANIE PUBLIKACJI
DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie: Mój syn chodzi do szkoły masowej, jest
w III klasie szkoły podstawowej, ma orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm. Jakie dofinansowanie mu przysługuje?

Pytanie: Uczeń chodzi do VI klasy szkoły podstawowej, ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną
w stopniu lekkim. Jaka kwota dotacji mu przysługuje?

Odpowiedź: Dla ucznia klasy III szkoły podstawowej (ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej), który posiada orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm i który
korzysta z podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dostosowanych
do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych, kwota dofinansowania jest następująca:
• Podręczniki/materiały edukacyjne:
74,25 zł x 2,8 = 207,90 zł
• Materiały ćwiczeniowe:
49,50 zł x 2,6 = 128,70 zł

Odpowiedź: Dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu lekkim, korzystającego
z podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych tego ucznia, kwota dofinansowania jest następująca:
• Podręczniki/materiały edukacyjne:
178,20 zł x 2,1 = 374,22 zł
• Materiały ćwiczeniowe:
24,75 zł x 2,5 = 61,88 zł

7

Pytanie: Jak wyliczać kwoty dotacji na ucznia niepełnosprawnego?

realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej może żądać od rodziców ucznia
zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu
podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota
zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego
publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej.

Odpowiedź: Kwoty dotacji liczymy w następujący sposób:
Od kwoty podstawowej przewidzianej na ucznia
pełnosprawnego odejmujemy 1% (środki te są
przeznaczone na obsługę zadania) i mnożymy
przez odpowiedni wskaźnik określony dla danej
niepełnosprawności ucznia, np.:
• kwota podstawowa na zakup podręczników/
materiałów edukacyjnych dla ucznia klasy III
szkoły podstawowej wynosi 75 zł
• 1% od kwoty 75 zł wynosi 0,75 zł
• 75 zł – 0,75 zł = 74,25 zł
• wskaźnik dla ucznia klasy III szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm
wynosi 2,8
• zwiększona kwota dotacji wynosi 207,90 zł
(74,25 zł x 2,8)

Pytanie: Uczeń jest słabowidzący i korzysta z podręczników w druku powiększonym. Rodzice zgłosili, że przeprowadzają się i uczeń zmieni szkołę.
Co w tej sytuacji z podręcznikami? W szkole nie
ma innych uczniów słabowidzących, nie będą one
zatem wykorzystywane przez kolejne lata.
Odpowiedź: Szkoła powinna przekazać te podręczniki do szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w nowym miejscu zamieszkania. Zgodnie
z przepisami w przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej publicznej szkoły
podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej do innej publicznej szkoły tego typu, w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały
edukacyjne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia,
zakupione z dotacji celowej, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego
publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej, do której uczeń przechodzi.

Pytanie: Uczeń zgłosił, że zgubił podręcznik zakupiony z dotacji. Co szkoła może zrobić w tej
sytuacji?
Odpowiedź: Szkoła może (ale nie musi) obciążyć rodziców kosztem zakupu tego podręcznika. Przepisy stanowią bowiem, że w przypadku
uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego publiczna szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna
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Pytanie: Moja córka jest niesłysząca i korzysta
z dostosowanych podręczników. Od września rozpocznie naukę w innej szkole, w której nauczyciele
wybrali inny zestaw podręczników. Kto powinien
zapewnić jej nowe podręczniki – rodzice czy szkoła?

uwzględnione podczas planowania), koszt zakupu
brakujących kompletów podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych,
zostanie zrefundowany ze środków dotacji celowej
przekazanej na wyposażenie szkoły w podręczniki/materiały na kolejny rok szkolny.

Odpowiedź: Nowe podręczniki w tej sytuacji
powinna zapewnić nowa szkoła. Szkoła może
rozważyć również możliwość korzystania z dotychczasowych podręczników dostosowanych
do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych tej uczennicy, gdyż
przechodzą one wraz z uczennicą do nowej szkoły.
Jeżeli nie zdecyduje się na to rozwiązanie, może
sprawdzić w kuratorium oświaty w bazie podręczników, czy inna szkoła dysponuje wolnymi
podręcznikami dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tej uczennicy, zgodnymi z wyborem nauczycieli w nowej
szkole. Jeżeli znajdzie taką szkołę, może wystąpić
z wnioskiem o ich przekazanie lub wypożyczenie.
Jeżeli szkoła nie znajdzie jednak w powyższym
trybie dostosowanych podręczników, może je
zakupić z dotacji.

Pytanie: Moja córka ma zespół Aspergera, od września rozpocznie naukę w szkole podstawowej. Czy
należy jej się dotacja na podręczniki?
Odpowiedź: W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy I szkoły podstawowej, w tym również
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego z uwagi na zespół Aspergera, mają
prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych. Dotację otrzymają jednak tylko
na materiały ćwiczeniowe. Podręczniki/materiały edukacyjne otrzymają natomiast z tych, które
zostały zakupione z dotacji w latach ubiegłych
i są na wyposażeniu szkoły. Jeżeli uczennica będzie potrzebowała dostosowanych podręczników/materiałów edukacyjnych, a szkoła takich nie
posiada, może sprawdzić w kuratorium oświaty
w bazie podręczników, czy inna szkoła dysponuje
wolnymi podręcznikami dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tej uczennicy. Jeżeli znajdzie taką szkołę,
może wystąpić z wnioskiem o ich przekazanie lub
wypożyczenie. Jednak jeżeli szkoła nie znajdzie
w tym trybie dostosowanych podręczników, może je zakupić z przekazanej dotacji. Jeżeli środki
z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu
zakupu tych kompletów (bo nie było to uwzględnione podczas planowania), koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych,
zostanie zrefundowany ze środków dotacji celowej
przekazanej na wyposażenie szkoły w podręczniki/materiały na kolejny rok szkolny.

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy uczeń otrzyma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
w trakcie roku szkolnego już po zakupie podręczników dla całej klasy, a nauczyciele uznali, że powinien mieć podręczniki dostosowane. Kto ma je
zakupić i z jakich środków?
Odpowiedź: W tej sytuacji dostosowane podręczniki powinna zapewnić szkoła. Szkoła może sprawdzić w kuratorium oświaty w bazie podręczników,
czy inna szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami
dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, zgodnymi
z wyborem nauczycieli. Jeżeli znajdzie taką szkołę, może wystąpić z wnioskiem o ich przekazanie
lub wypożyczenie. Jednak jeżeli szkoła nie znajdzie
w tym trybie dostosowanych podręczników, może je zakupić z przekazanej dotacji. Jeżeli jednak
środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją
kosztu zakupu tych kompletów (bo nie było to
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MATERIAŁY
DYDAKTYCZNE

Redakcja „E-BIULETYNU SPE” poleca…
W tym numerze materiały dydaktyczne
dotyczą następujących tematów:

Na polach oznaczonych

powiedz coś miłego o sobie.

Na polach oznaczonych

wymień jedną cechę swojego wyglądu.

Na polach oznaczonych

wymień jedną cechę swojego charakteru.

Na polach oznaczonych

powiedz o swojej jednej słabej stronie.

Mój dom

1. Otocz pętlami zdania, które mówią prawdę o tobie.

*

Płaczę.

*

Krzyczę.

Pamiętaj! Zdania nie mogą się powtarzać.

*

Uciekam od tego, czego się boję.

*

Przytulam się do kogoś bliskiego.

[ 142 ]

[ 143 ]

[ 11 ]

Rozmawiam o tym z zaufaną osobą.

© PWN Wydawnictwo Szkolne

© PWN Wydawnictwo Szkolne

© PWN Wydawnictwo Szkolne
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[ 50 ]

Biegnę po pomoc.

*
*
*
*
*

2. Odczytaj zdanie, które się ukryło w muszli ślimaka.

*
*

Akademia pomysłów. UzA

Akademia pomysłów. UzA

ĆWICZENIA ZA POMOCĄ ODDECHU

Akademia pomysłów. UzA
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Akademia pomysłów. UzA

Mam swój pokój.
Moja rodzina mieszka razem.
Mam dwa domy – jeden u mamy, a drugi u taty.
Mam wspólny pokój z bratem.
Mieszkam z babcią.
W moim domu mieszkają zwierzęta.
W naszym budynku jest winda.
Mieszkam w domu bez rodziców.
Mam dorosłe rodzeństwo, które nie mieszka ze mną.
Często zmieniam miejsce zamieszkania.
Lubię mój dom.

2. Wymień osoby, które mieszkają razem z tobą.
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TOŻSAMOŚĆ

JA I MOJA
RODZINA

UCZUCIA I EMOCJE

Strach

1. Każdy z nas różnie się zachowuje, gdy czuje strach. Różnie też potrafimy
sobie poradzić z tym, że się boimy. Jakie są twoje sposoby? Zaznacz te,
które są ci bliskie. Jeśli masz inne sposoby, zapisz je poniżej.

1. Zagraj z kolegą w grę planszową. Potrzebne wam będą pionki i kostka.

*
*
*
*

6

JA I MOJE CIAŁO

8

TOŻSAMOŚĆ

Mocne i słabe strony

JA I MOJE CIAŁO

JA I MOJE CIAŁO

JA I MOJE CIAŁO

• Mocne i słabe strony (gra planszowa –
opisywanie cech swojego wyglądu,
charakteru; opowiadanie o swoich
słabych i mocnych stronach; mówienie
miłych słów o sobie).
• Strach (sposoby radzenia sobie
ze strachem).
• Codzienne rozmowy (unikanie
kłótni; rozpoznawanie emocji osób
przedstawionych na zdjęciach).
• Uciekający balon (ćwiczenie
oddechowe powalające radzić
sobie ze złością oraz stresem).

Mieszkam razem z:

3. POTEM PUŚĆ BALON I PATRZ, JAK SZYBKO WYLATUJE Z NIEGO POWIETRZE.

5. UCIEKAJĄCY BALON
CZASAMI LUDZIE CZUJĄ TAK WIELKĄ ZŁOŚĆ, ŻE WYDAJE IM SIĘ, ŻE PĘKNĄ JAK
BALON. DOBRYM SPOSOBEM NA POZBYCIE SIĘ ZBYT DUŻEJ ILOŚCI ZŁOŚCI SĄ
ZABAWY Z BALONAMI.
ONE RÓWNIEŻ POMAGAJĄ RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM.
1. WEŹ BALON.

. TERAZ SPRÓBUJ NABRAĆ DUŻO POWIETRZA. TAK DUŻO, ŻEBY TWÓJ BRZUCH
ZROBIŁ SIĘ WIELKI JAK BALON.

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ UCZUCIA

JAK SOBIE RADZIĆ
Z UCZUCIAMI

2. NADMUCHAJ BALON.
5. POTEM WYPUŚĆ CAŁE POWIETRZE TAK, ABY TWÓJ BRZUCH ZNÓW BYŁ PŁASKI.

PORADNIK POZYTYWNY
Izabela Fornalik, Katarzyna Pachniewska,
Joanna Płuska

6. WYKONAJ TO ĆWICZENIE JESZCZE TRZY RAZY.
27
2

uczucia-poradnik-pozytywny.indd 1

28
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Więcej ciekawych kart znajduje się
w prezentowanych obok publikacjach
ze znakiem Pewny start.
Życzymy miłej pacy.
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TOŻSAMOŚĆ

Mocne i słabe strony

1. Zagraj z kolegą w grę planszową. Potrzebne wam będą pionki i kostka.

*
*
*
*

Na polach oznaczonych

powiedz coś miłego o sobie.

Na polach oznaczonych

wymień jedną cechę swojego wyglądu.

Na polach oznaczonych

wymień jedną cechę swojego charakteru.

Na polach oznaczonych

powiedz o swojej jednej słabej stronie.

Akademia pomysłów. UzA
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Pamiętaj! Zdania nie mogą się powtarzać.

JA I MOJE CIAŁO

6

UCZUCIA I EMOCJE

Strach

1. Każdy z nas różnie się zachowuje, gdy czuje strach. Różnie też potrafimy
sobie poradzić z tym, że się boimy. Jakie są twoje sposoby? Zaznacz te,
które są ci bliskie. Jeśli masz inne sposoby, zapisz je poniżej.

Płaczę.
Krzyczę.
Uciekam od tego, czego się boję.
Biegnę po pomoc.

Rozmawiam o tym z zaufaną osobą.
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Przytulam się do kogoś bliskiego.

2. Odczytaj zdanie, które się ukryło w muszli ślimaka.
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Mój dom

1. Otocz pętlami zdania, które mówią prawdę o tobie.

*
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*
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*
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Mam swój pokój.
Moja rodzina mieszka razem.
Mam dwa domy – jeden u mamy, a drugi u taty.
Mam wspólny pokój z bratem.
Mieszkam z babcią.
W moim domu mieszkają zwierzęta.
W naszym budynku jest winda.
Mieszkam w domu bez rodziców.
Mam dorosłe rodzeństwo, które nie mieszka ze mną.
Często zmieniam miejsce zamieszkania.
Lubię mój dom.

Akademia pomysłów. UzA

2. Wymień osoby, które mieszkają razem z tobą.

Mieszkam razem z:
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ĆWICZENIA ZA POMOCĄ ODDECHU
5. UCIEKAJĄCY BALON

CZASAMI LUDZIE CZUJĄ TAK WIELKĄ ZŁOŚĆ, ŻE WYDAJE IM SIĘ, ŻE PĘKNĄ JAK
BALON. DOBRYM SPOSOBEM NA POZBYCIE SIĘ ZBYT DUŻEJ ILOŚCI ZŁOŚCI SĄ
ZABAWY Z BALONAMI.
ONE RÓWNIEŻ POMAGAJĄ RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM.
1. WEŹ BALON.

2. NADMUCHAJ BALON.

27
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3. POTEM PUŚĆ BALON I PATRZ, JAK SZYBKO WYLATUJE Z NIEGO POWIETRZE.

. TERAZ SPRÓBUJ NABRAĆ DUŻO POWIETRZA. TAK DUŻO, ŻEBY TWÓJ BRZUCH
ZROBIŁ SIĘ WIELKI JAK BALON.

5. POTEM WYPUŚĆ CAŁE POWIETRZE TAK, ABY TWÓJ BRZUCH ZNÓW BYŁ PŁASKI.

6. WYKONAJ TO ĆWICZENIE JESZCZE TRZY RAZY.
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DOTACJA CELOWA
Dotacja dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego jest ponad dwa razy wyższa.

Postaraj się
o wyższą
dotację
dla swoich
uczniów!

Kwiecień – wrzesień 2019	Dyrektor szkoły powinien przekazać informację niezbędną
do ustalenia wysokości dotacji do organu prowadzącego szkołę.
Ważne! Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
na osobnym formularzu.
Czerwiec – październik 2019	Szkoły otrzymują środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych.
Czerwiec – grudzień 2019	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych
Styczeń 2020
Do 15 stycznia 2020 roku rozliczenie dotacji.

Dotacja celowa

uczniowie
z niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu
lekkim

uczniowie
z niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu
umiarkowanym
lub znacznym

uczniowie
z autyzmem,
zespołem
Aspergera

138,60 zł

128,70 zł

138,60 zł

128,70 zł

Szkoła podstawowa klasa I (maksymalna wysokość dotacji)
materiały ćwiczeniowe (corocznie)

123,75 zł

Szkoła podstawowa klasa II (maksymalna wysokość dotacji)
materiały ćwiczeniowe (corocznie)

123,75 zł

Szkoła podstawowa klasa III (maksymalna wysokość dotacji)
podręczniki i materiały edukacyjne
(raz na 3 lata)

207,90 zł

148,50 zł

207,90 zł

materiały ćwiczeniowe (corocznie)

123,75 zł

138,60 zł

128,70 zł

69,30 zł

64,35 zł

69,30 zł

64,35 zł

Szkoła podstawowa klasa IV (maksymalna wysokość dotacji)
materiały ćwiczeniowe (corocznie)

61,88 zł

Szkoła podstawowa klasa V (maksymalna wysokość dotacji)
materiały ćwiczeniowe (corocznie)

61,88 zł

Szkoła podstawowa klasa VI (maksymalna wysokość dotacji)
podręczniki i materiały edukacyjne
(raz na 3 lata)

374,22 zł

356,40 zł

374,22 zł

materiały ćwiczeniowe (corocznie)

61,88 zł

69,30 zł

64,35 zł

69,30 zł

64,35 zł

69,30 zł

64,35 zł

Szkoła podstawowa klasa VII (maksymalna wysokość dotacji)
materiały ćwiczeniowe (corocznie)

61,88 zł

Szkoła podstawowa klasa VIII (maksymalna wysokość dotacji)
materiały ćwiczeniowe (corocznie)

61,88 zł

pewnystart.pwn.pl
Zapoznaj się
z ofertą do kształcenia
specjalnego

• Oferta PWN dla uczniów
•

ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Ponad 135 publikacji

Strona, na której łatwo
sprawdzisz wysokość
dotacji dla Twoich
uczniów i szybko
zamówisz potrzebne
materiały

Poznaj
wysokość dotacji

Sprawdź
zasady dofinansowania

• Kalkulator wysokości

• Najważniejsze informacje o dotacji
•

Zamów
online

•

•

i wyprawce
Wartości dotacji, terminy, formularze

 latforma do składania
P
zamówień

dotacji dla klasy
Narzędzie dla nauczyciela

Wygeneruj
wniosek o udzielenie
dotacji

• Aplikacja ułatwiająca wypełnienie
•

i przesłanie do JST Załącznika nr 2
Narzędzie dla dyrektora

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
infolinia: 22 69 54 800
www.wszpwn.pl www.pwn.pl

