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           …………………………………………………. 
                                                                                      (miejscowość, data) 
…….......................................................  
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)  
 
….......................................................... 
 
-------------------------------------------------- 
(adres zamieszkania) 
 
….......................................................... 
(telefon) 
 

     Do Dyrektora 
 
     Szkoły Podst./Gimnazjum* w ………………………………..…… 
 

      
 

 

Wniosek 
o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015  

 
  dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową 
(w tym z afazją),  z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),  z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym  oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, 
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U z 2004 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczęszczających do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I) 
oraz (gimnazjów). 
 
 

I. Wnoszę o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia: 
 

Imię i nazwisko ucznia  

PESEL  

Adres zamieszkania   

Data i miejsce urodzenia  

Klasa   
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II. Informacje na temat niepełnosprawności ucznia:  
 
 

Nazwa i adres instytucji wydającej 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego 
 

 

 

 

 

 

 
Nr orzeczenia  

Data wystawienia orzeczenia  

Okres na jako zostało wydane 
orzeczenie 

 

Rodzaj niepełnosprawności  

 

III.   Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

a)  dowody zakupu podręczników,  

b) kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – 
pedagogiczną, 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dyrektorowi szkoły                                           
dowodów zakupu podręczników (w uzasadnionych wypadkach odpowiednich oświadczeń) 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Lp. Rodzaj dokumentu  

1  

 
2  

 
3  

 
4  

5  

6  

 
 

OŚWIADCZENIE 
1. Wyrażam zgodę, na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych   (tekst jednolity: Dz.U   z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

2. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 & 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym 
podpisem, że  dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

3. Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi o otrzymania dofinansowania do zakupu 
podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. 
„Wyprawka szkolna”. 

 
 

 
 

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

 (miejscowość i data)              (podpis osoby składającej wniosek)   
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TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY 

 
 
 
 
………………………………………………….…… 
     (Pieczęć szkoły) 
 

 

 

Rodzaj niepełnosprawności Rodzaj podręczników z których uczeń korzysta 
 

 słabowidzący 
 

 tylko do kształcenia ogólnego    

 
 słabosłyszący 

 
 tylko do kształcenia ogólnego    

 
 z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera 
 

 tylko do kształcenia ogólnego    

 
 z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją 
 

 tylko do kształcenia ogólnego    

 niesłyszący 
 tylko do kształcenia ogólnego    
 łączony (podręczniki do kształcenia ogólnego i specjalnego)    
 tylko do kształcenia specjalnego    

 
 z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim 
 

 tylko do kształcenia ogólnego    
 łączony (podręczniki do kształcenia ogólnego i specjalnego)    
 tylko do kształcenia specjalnego    

 
  z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, uczęszczający w roku 
szkolnym 2014/2015 do klasy I 
szkoły podstawowej, w 
przypadku gdy uczeń nie korzysta 
z podręcznika do zajęć z zakresu 
edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i 
społecznej, zapewnionego przez 
ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania 

 

 zakup materiałów edukacyjnych    

 z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym 

 tylko do kształcenia ogólnego    
 łączony (podręczniki do kształcenia ogólnego i specjalnego)    
 tylko do kształcenia specjalnego    
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Opinia dyrektora szkoły dotycząca przyznania/nieprzyznania*  pomocy  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

 

Uczeń kwalifikuje/nie kwalifikuje się* do udzielenia pomocy w formie dofinansowania 
zakupu podręczników / zakupu materiałów edukacyjnych* 

 

Kwota dofinansowania: ……….…….. zł 
 
Słownie: …………………………………………………………………………..…………………… 
 
 

 

 
 

……………………………………………… 

                                                                                                                                                                                             podpis dyrektora szkoły         


