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respektując postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka (art. 2 i 27) i realizując

politykę sprzyjającą wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z rodzin o niskim statusie

ekonomicznym Rada Ministrów ustanowiła w 2009 roku Rządowy program pomocy uczniom

— „Wyprawka szkolna”, polegający na corocznym udzielaniu pomocy w formie

dofmansowania zakupu podręczników. Następnie program został rozszerzony i objął także

dzieci z niepełnosprawnościami (niezależnie od kryterium dochodowego).

Rozpoczęcie roku szkolnego i związany z tym koszt zakupów podręczników

i przyborów szkolnych to dla wielu rodzin znaczne obciążenie finansowe. Potwierdzają to

zarówno badania, jak i sygnały, które otrzymuję od rodziców. Stąd, niewątpliwie, „Wyprawka

szkolna” stanowi bardzo ważny element w wyrównywaniu szans dzieci do pełnej realizacji

ich prawa do nauki.

Jedno z głównych założeń Rządowego programu pomocy uczniom — „Wyprawka

szkolna” stanowi, iż pomoc w formie ww. dofinansowania przysługuje uczniom realizującym

podstawę programową kształcenia ogólnego. Z informacji zamieszczonej na stronie

internetowej resortu edukacji wynika jednak, iż ww. Rządowy program nie przewiduje

pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, gdyż korzystanie z podręczników

w wychowaniu przedszkolnym jest nieobowiązkowe — mogą one stanowić jedynie

uzupełnienie form pracy z dzieckiem.

Tymczasem, rodzice informują, że korzystanie z podręczników, zeszytów ćwiczeń czy

kart pracy w przedszkolach jest powszechnie stosowaną praktyką. Zgłaszają przy tym



problem wysokich kosztów ponoszonych w związku z „wyprawką przedszkolną”. Dla

rodziców dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

niezrozumiałym jest, dlaczego nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach

ww. Rządowego programu.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. lOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), proszę Panią Minister

o rozważenie możliwości rozszerzenia kręgu bezpo średnich beneficjentów Rządowego

programu pomocy uczniom — „.Wyprawka szkolna” o dzieci rozpoczynające obowiązkowe

roczne przygotowanie przedszkolne. Będę wdzięczny za przekazanie mi stanowiska Pani

Mlnister w tej sprawie.
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odpowiadając na wystie Pana Ministra z 4 września 2013 r. w sprawie pomocy
w zakupie książek dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne w ramach programu „Wyprawka szkolna” uprzejmie wyjaśniam.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4,
poz. 17), które następnie zostało zastąpione rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. poz. 977), wymagają kontynuacji działań sprzyjających wyrównywaniu szans
edukacyjnych grup uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym,
którzy rozpoczynają edukację opartą na nowej podstawie programowej kształcenia
ogólnego.

Wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego wiąże się
w 2013 r. z koniecznością dopuszczenia do użytku szkolnego przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania nowych podręczników dla uczniów
rozpoczynających naukę w klasie V szkoły podstawowej, w klasie V
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej:
zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w klasie V
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie V ogólnokształcącej szkoły
sztuk pięknych, w klasie li liceum plastycznego, w klasie II lub VIII ogólnokształcącej
szkoły baletowej. W wymienionych typach szkół artystycznych realizuje się zarówno



kształcenie ogólne w zakresie odpowiednio szkoły podstawowej i szkoły
ponadgimnazjalnej, jak i kształcenie artystyczne.

Dlatego też wyprawka szkolna w sposób „ruchomy” obejmuje poza dziećmi z klas l-III
szkoły podstawowej uczniów kolejnych klas, w których wprowadzana jest nowa
podstawa programowa kształcenia ogólnego.

W 2013 r. w ramach programu „Wyprawka szkolna”1 pomoc udzielana jest na
dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących
z rodzin o niskich dochodach, którzy w roku szkolnym 2013/2014 podejmą naukę
w klasie l-III szkoły podstawowej, V klasie szkoły podstawowej oraz klasie II szkoły
ponadgimnazjalnej. Program obejmuje również uczniów odpowiednich klas szkół
artystycznych oraz szkół prowadzonych przez innych ministrów.

Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie:

- z klasy pierwszej szkoły podstawowej, o ile dochód w rodzinie nie przekracza
na I osobę kwoty 539 zł netto, wyliczonej na podstawie ustawy
o świadczeniach rodzinnych,

- z klas pozostałych o ile dochód na osobę w rodzinie nie przekracza na
I osobę kwoty 456 zł netto, wyliczonej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej.

Dodatkowo do pomocy mogą być zgłoszeni uczniowie, u których dochód przekracza
ww. kwoty, jednakże nie więcej niż 5% uczniów w poszczególnej gminie
uprawnionych do objęcia programem.

Należy zwrócić uwagę, że ww. grupa uczniów, wyłącznie z klas objętych programem,
może otrzymać pomoc poza kryterium dochodowym, o ile w rodzinie wystąpi, co
najmniej jedna z przesłanek, które stanowią podstawę do ubiegania się
o omawianą pomoc:

1) ubóstwo;
2) sieroctwo;
3) bezdomność;
4) bezrobocie;
5) niepełnosprawność;
6) długotrwała lub ciężka choroba;
7) przemoc w rodzinie;
8) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
9) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

1 Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r, Nr 12512013 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. Nr 818.



10) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych;

11) trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12) trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizm lub narkomanii;
14) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe;
15) klęski żywiołowe lub ekologiczne.

Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej, o której mowa powyżej,
kształtowanie umiejętności czytania w połączeniu z nauką pisania odbywa się na
etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy l-III szkoły podstawowej).

Natomiast zadaniem nauczycieli przedszkoli i tzw. „klas zerowych” jest
ukształtowanie u dzieci gotowości do opanowania tych umiejętności w szkole.

Dla przywrócenia należytych proporcji zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-
wychowawczych w placówkach wychowania przedszkolnego, w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego zaleca się, aby najwyżej jedną piątą
czasu przeznaczyć na różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według
wybranych programów autorskich tak, aby pozostała część czasu była wykorzystana
na główne formy dziecięcej aktywności, czyli zabawę i aktywność ruchową.

Ma to przeciwdziałać wymuszaniu organizowania szkolnych form edukacyjnych
i stosowania szkolnych metod, w tym również korzystania z podręczników, zeszytów
ćwiczeń czy kart pracy w placówkach wychowania przedszkolnego.

Tego typu szkolne metody pracy mogą stanowić jedynie uzupełnienie wielostronnego
wspierania rozwoju dziecka, co oznacza ewentualne stosowanie ich w bardzo
ograniczonym zakresie, odpowiednio do wieku dziecka.

Podstawą pracy powinna być zabawa i różnorodna działalność dziecka, związana
z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu
koordynacji wzrokowo-ruchowej, gotowości do nauki pisania i nauki szkolnej, zatem
korzystanie z podręczników w wychowaniu przedszkolnym jest nie tylko
niekonieczne, ale również niezalecane.

Takie podejście powoduje, że Minister Edukacji Narodowej nie dopuszcza do użytku
ewentualnych podręczników do rocznego przygotowania przedszkolnego, jak
również nie dofinansowuje ich zakupu w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom „Wyprawka szkolna”.
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Należy zwrócić uwagę, że ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r.)
wprowadziła od 1 września 2013 roku ograniczenie opłat pobieranych przez gminę
od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę, ponad minimalnie
5 bezpłatnych godzin. Celem dotacji jest wyrównanie szans dzieci z uboższych
rodzin, których rodziców do tej pory nie stać było m.in. na dodatkowe zajęcia,
np. zjęzyka angielskiego czy rytmiki.

Dotacja, za okres wrzesień - grudzień 2013 r. wynosi 0,5 mld zł, z czego:

• 171,2 mln zł na rekompensatę wpływów do gmin z tytułu zmniejszonych opłat
wnoszonych przez rodziców (średnio w kraju około 1/3 wysokości dotacji);

• 332,4 mln zł na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym poszerzanie oferty
przedszkoli (np. poprzez organizację zajęć dodatkowych) oraz tworzenie
nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

W 2013 roku dotacja wyniesie 414 zł na każde dziecko objęte wychowaniem
przedszkolnym (w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania
przedszkolnego), bez względu na wiek. Oznacza to, że na 25-osobowy oddział
przedszkolny przekazywana będzie miesięcznie kwota w wysokości 2 587,5 zł (do
końca 2013 roku będzie to 10 350 zł).

W kolejnych latach obowiązywania ustawy ustala się następujący maksymalny limit
wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie
zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego:

1) w2014r.-1.567mlnzł;
2) w 2015 r. - 1.652 mln zł;
3) w2016r.-1.7l3mlnzł;
4) w2017r.-1.726mlnzł;
5) w 2018 r. - 1.768 mln zł;
6) w2019r.-1.828mlnzł;
7) w 2020 r. - 1.852 mln zł;
8) w2021 r.- 1.868 mln zł;
9) w2022r.-1.879mlnzł.

Przekazywane środki mogą być również wykorzystywane przez jednostki samorządu
terytorialnego na zakup wykorzystywanych podczas procesu kształcenia
i wychowania pomocy dydaktycznych.

Zatem, w chwili obecnej nie wydaje się niezbędne angażowanie dodatkowych
środków na refundowanie kosztów ponoszonych przez rodziców na edukację
przedszkolną.



Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca uwagę, że rodzice dzieci, które podjęły
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, a pozostają w trudnej sytuacji materialnej
mają w dalszym ciągu prawo do ubiegania się o dodatek do świadczeń rodzinnych
w formie jednorazowego dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości
100 zł.
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