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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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