
                                                                          Dyrektor  
                                                                          …………………………………………… 
 
                                                                          …………………………………………… 

WNIOSEK 
o przyznanie pomocy w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom                                          
w 2015 roku - Wyprawka szkolna” na dofinansowanie  do zakupu podręczników 
i materiałów edukacyjnych  
(dotyczy uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością 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 powyżej -  posiadających orzeczenie                   
o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół 
podstawowych (z wyjątkiem klas I, II i IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), szkół ponadgimnazjalnych: 
zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I, II i IV), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia                 
(z wyjątkiem klasy I), ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (z wyjątkiem klasy I), liceów 
plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych (z wyjątkiem klas I i IV). 
 

Część I. 
1. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć znakiem „x"): 

 Rodzic ucznia  

 Prawny opiekun  

 Rodzic zastępczy 

 Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka 

 Pełnoletni uczeń 

 Nauczyciel 

 Pracownik socjalny 

 Inna osoba  

 

2. Dane wnioskodawcy: 
 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………… 
 

Miejsce zamieszkania  (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik 

socjalny) ………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………...... 
 
Telefon kontaktowy (stacjonarny lub komórkowy) ………………………………………........... 
 

3. Dane ucznia: 
 
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………….. 
 
PESEL ………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….. 
 
Adres zameldowania ………………………………………………………………………… 
 
Klasa …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



4. Występująca niepełnosprawność u dziecka: (właściwe zaznaczyć znakiem „x"): 

 słabowidzący 

 niesłyszący 

 słabosłyszący  

 niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 

 niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym 

 z niepełnosprawnością  ruchowa, w tym z afazją 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

 z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. 

5. Wnioskowana forma pomocy społecznej (właściwe zaznaczyć znakiem „x"): 

 dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla ucznia rozpoczynającego  
    w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie ……. szkoły …………………………… 
 

Uczeń korzysta 
z 

 podręczników 
do kszt. 

ogólnego* 

podręczników  
do kszt. 

specjalnego* 

podręczników do 
kszt. ogólnego  
i specjalnego* 

materiałów 
edukacyjnych* 

    

*(właściwe zaznaczyć znakiem „x") 

 

6. W załączniku przedkładam: 
(Do wniosku należy dołączyć kopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym 
mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty).  
 

………………………………………………………………………………………….. 
Część II.   
 
Ja,……………………………………… legitymujący/a się dowodem osobistym seria……… 
nr……………… wydanym przez……………………………………………………………………… 
zamieszkały/a w………………………………………………………………………………………... 
uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, co 
następuje: 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.  
Kodeks Karny  (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku                
i załącznikach są zgodne z prawdą. 
Art. 233 § 1 KK: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub                      
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

Oświadczam, że  jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 
co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu 
przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póżn. zm.). 

 

………….............., dnia …………………….                     ………………………………… 
                                                                                                             (czytelny podpis wnioskodawcy) 
Część III.  Adnotacje szkoły  
Sprawdzono pod względem formalnym/merytorycznym 
 
……………………………………                                                ………………………… 
          /data/                                                                                                     /podpis/  

 
1.Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów edukacyjnych  
(Dz. U. z 2015r. poz. 938)  przyznaję pomoc ww. uczniowi w formie dofinansowania zakupu 
podręczników i materiałów edukacyjnych*: 

 
Przyznana kwota =  ……………………………….. PLN, 



 
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………................................ 
 
……………………………………..                                                 …………………………………………… 
          /data/                                                                                                /podpis/  
2. Odmawiam przyznania pomocy ww. uczniowi w formie dofinansowania zakupu podręczników                       
i materiałów edukacyjnych* z powodu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………..                                                 …………………………………………… 
          /data/                                                                                                /podpis/  
 
 
 
 
 

*(właściwe podkreślić) 

 


