
          …………………………. 
           miejscowość i data 

………………………………. 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 

………………………………. 
(adres zamieszkania wnioskodawcy) 
 

………………………………. 
(telefon kontaktowy) 

         Dyrektor 
         ……………………………. 

         ……………………………. 

Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania 
zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych1 w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „ Wyprawka szkolna” 
 

1. Dla………………………………… ucznia klasy…………………………………………….. 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ……………………………… 

z dnia ………………….. wydane przez ……………………………………………………….. 

2. Okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy (właściwe podkreślić): 

- uczeń: 

a) słabowidzący, 

b) niesłyszący, 

c) słabosłyszący, 

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

g) z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, 

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej. 

3.  Uczeń korzysta/nie korzysta* z podręczników do kształcenia specjalnego. 

4. Wnioskowana kwota dofinansowania ** ………….. 

5. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego oświadczam, że dane zawarte przeze mnie we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

6.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku. 

Dane te są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku i ustalenia uprawnień do otrzymania pomocy. 

 
…………………………..      ………………………….. 

miejscowość i data                 czytelny podpis wnioskodawcy 
 

* niepotrzebne skreślić 

** wysokość dofinansowania ustala się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1045) 

1 - w przypadku 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 w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III szkół podstawowych (gdy uczniowie nie 

korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji : polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez 

ministra właściwego do spraw i wychowania) i  klasy VI , klas III gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje 

również zakup materiałów edukacyjnych 

- wniosek mogą złożyć rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), albo 

pełnoletni uczniowie albo  nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodzica ucznia ( prawnego opiekuna, rodziców 

zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. 


