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 ………………………………….    Nowe Miasto nad Pilicą, dnia ............................... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy)   
 
…………………………………. 
(adres zamieszkania) 
 

 
………………………………………… 

(telefon)   
Dyrektor 

                                                           

…………………………………………………… 
(nazwa szkoły) 

                                                            w ………………………………………………… 

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników*  

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” 

 
(dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną w 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, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczających 

w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży, do klas objętych programem) 
 
 *zakup materiałów edukacyjnych dotyczy 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 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży, do klas objętych programem 

 
 
1. Wnoszę o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia klasy ………..….. 
 
Imię i nazwisko ucznia ................................................................................................................................... 
 
Data i miejsce urodzenia .................................................…………………………………………………… 
 
Adres  zamieszkania ucznia: ……………………………………….………………………………………. 
 

      
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - proszę zaznaczyć krzyżykiem rodzaj 

niepełnosprawności ucznia:  
1 słabowidzący   

2 niesłyszący  

3 słabosłyszący  

4 z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim  

5 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

6 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją  

7 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  

8 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt  1-7 

 

 

 

Rodzaj dofinansowywanych podręczników lub materiałów edukacyjnych, z których uczeń będzie 

korzystał w roku szkolnym 2017/2018– proszę zaznaczyć krzyżykiem wybraną odpowiedź.  
  

uczeń będzie korzystał wyłącznie z podręczników do kształcenia ogólnego 

 uczeń będzie korzystał wyłącznie z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku 

szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  

 uczeń będzie korzystał z podręczników do kształcenia specjalnego oraz będzie korzystał z części 

podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty                        

i wychowania lub materiałów edukacyjnych 
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2. Wnioskowana kwota dofinansowania: 

 

…………………………………………zł (słownie: ……………………………………………………….)  

 

3. Do wniosku dołączam: 

 

 kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną 

poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 

 dowód zakupu podręczników - faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica 

(prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), 

rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie, odpowiednio podręczników lub 

materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć 

informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy 

uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”. 

 

4. Oświadczenie wnioskodawcy: 

1. Świadoma/-y odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny* (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za składanie fałszywych zeznań 

oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyłącznie dla potrzeb 

programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.  

  

 

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

 

UWAGA: 

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 

2017/2018 w terminie do dnia 15 września 2017 r. 

 

 

(wypełnia szkoła) 

Przyznaje się dofinansowanie 

w kwocie 

 

…………..............................…zł 

 

Nie przyznaje się 

dofinansowania 

/z powodu/ 

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………….... 

Sprawdzono i zatwierdzono pod względem merytorycznym i formalnym: 

 

 

 

             ............................................................. 

             (podpis osoby upoważnionej) 
 


