
Kwoty dofinansowania: 

 
i wychowania 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających 

do klas I-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu 

edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

do  

kwoty              

175 zł 

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających 

do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do 

kształcenia specjalnego, a także uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej 

 

do kwoty           

225 zł 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających 

do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, korzystających z podręczników do 

kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia 

ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu 

podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego 

lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł 

 

 

do  kwoty           

770 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do 

klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy 

III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia 

specjalnego 

 

do kwoty             

325 zł 

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, oraz uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, klasy 

VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły 

baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; 

 

w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących 

podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do 

kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być 

wyższy niż 308,00 zł 

 

 

do kwoty  

770 zł 

 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do 

klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III 

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, 

niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego 

 

do              

kwoty 350 zł 

 

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III 

gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej 

szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z 

podręczników do kształcenia specjalnego; 

w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących 

podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do 

kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być 

wyższy niż 303,50 zł 

 

do               

kwoty 607 zł 

 



dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do 

zasadniczej szkoły zawodowej 

 

do kwoty             

390 zł 

 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum 

ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas 

IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej 

lub liceum plastycznego 

  

do kwoty  

445 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


