
 

 

  

 
 
 
      Data wpływu wniosku                                                                                     Nr ewidencyjny wniosku 

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych  
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” 

dotyczy uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do: klasy II i III dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz uczniów klasy II i III szkoły podstawowej (w przypadku gdy nie korzystają  
z podręcznika zapewnionego przez szkołę) 

 

Dyrektor  

……………………………………       

 

.…………………………………... 

         (wpisać nazwę i typ szkoły)  

 

A. Wniosek składany dla ucznia:  (właściwe zaznaczyć x ) 

□ słabowidzącego, 
□ niesłyszącego, 
□ słabosłyszącego, 
□ z niepełnosprawnością intelektualną stopniu lekkim, 
□ z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
□ z  niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
□ z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
□ z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
   niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
 
- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949), albo orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 60 i 949). 
 
B. Wnioskowana forma pomocy – dofinansowanie zakupu podręczników:  (właściwe zaznaczyć x ) 

□ do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego 
□ do kształcenia w zawodach 
□  materiałów edukacyjnych 

 

C. Dane wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć  x ) 

 Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka) 
 

 
– za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców 

    zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………….……………………………………………………. 
 
Adres zamieszkania: ……………………………………….……………………................................................... 
 
Telefon kontaktowy: ……………………………………………….………………………………………………….. 

 

 



 

 

  

Numer rachunku bankowego rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny 
dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia   
(w przypadku nie wskazania rachunku bankowego, wypłata będzie realizowana w formie gotówkowej) 

Imię i nazwisko 
właściciela rachunku 

 

Adres wskazany  
do rachunku 

 

Nr rachunku  
 

                          

 

D. Dane ucznia: 

 
Imię i nazwisko: ….……………………….…………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….................................. 
 
Adres zameldowania: ....................................................................................................................................... 
(podać, jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PESEL ucznia:.………………………………………………………Klasa/oddział ………………………………….. 

 

E. Do wniosku załączam: 

kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez zespół orzekający działający  
w  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
Uwaga: 
Brak ważnego orzeczenia wyklucza możliwość otrzymania dofinansowania zakupu podręczników. 

 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że przedstawione 
dane zawarte we wniosku, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne z prawdą. 
 
2. Zapoznałem/am się z warunkami realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka 
szkolna”. 
 
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych  
w niniejszym wniosku dla potrzeb realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka 
szkolna” (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  
 

 
 
……………………………..                                                             ……………………………………. 
       ( miejscowość, data)     (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

F. Adnotacje szkoły (właściwe zaznaczyć x ) 

 

 kwalifikuję ucznia do udzielenia pomocy 
 

 nie kwalifikuję ucznia do udzielenia pomocy, ze względu na:  

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

(krótkie uzasadnienie odmowy) 
 
 
 

……………………………..                                              ……………………………………….. 
                    (data)                                                                                                 (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 


