
-WZÓR- 
………........................……….........……..….......       ………………………, dnia .................................. 
/imię i nazwisko Wnioskodawcy/ 

………………………………...…….....................     Termin składania wniosków: do 04-09-2015r. 
 
…………………………..…............…................. 
/adres zamieszkania/ 
 

           

                         /PESEL* Wnioskodawcy/ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
                   /Numer,seria dowodu osobistego/ 

Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy)□ nauczyciel**□ pracownik socjalny**□ inna osoba**□ 
 

W N I O S E K 
o udzielenie pomocy finansowej, w roku szkolnym 2015/2016, na zakup podręczników w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” 
(dotyczy tylko uczniów słabosłyszących, niesłyszących, słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i pobierających naukę 
w szkołach dla dzieci i młodzieży- z wyjątkiem klasy I, II, IV szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum) 

Uwaga! W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
wniosek obejmuje również dofinansowania zakupu materiałów dydaktycznych 

 

I. DANE OSOBOWE ORAZ UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA. 

1. Imię i nazwisko ucznia: ............................................................................................................................... 

2. Informacja o szkole (nazwa i adres szkoły):................................................................................................ 

3. Typ szkoły: ..............................................,   klasa w roku szkolnym 2015/2016: ............................ 

4. Data i miejsce urodzenia: …………………...................………………….....…......….................................... 

5. PESEL* ucznia: ………......................…………..............…..........…....…......…....…..….............................. 

6. Adres zamieszkania: ………………………………………………………..…….…......................................... 

7. Telefon: ……………………...……. …………………………………...…...….................................................. 

8. Imię i nazwisko ojca: ……………………………………………………………...….......................................... 

9. Imię i nazwisko matki: …………………………………………………………...……........................................ 

10. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Nr ____________________ wydane przez 

_____________________________________________________________________________ 

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 

przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną 

Oświadczam, że przedstawione powyżej dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem 
faktycznym. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 

___________, ________ 20__r.      __________________________ 
                       / podpis wnioskodawcy/ 
 
 

____________, ________ 20__r.      __________________________ 

        zgoda rodzica (opiekuna prawnego) 

                 w sytuacji gdy wniosek jest składany przez inną osobę 

 



 

DECYZJA W SPRAWIE PRZYZNANIA/NIEPRZYZNANIA* dofinansowania zakupu podręczników: 

 
 

Po analizie wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia klasy ………………………………………. 

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

( imię i nazwisko ucznia) 

Przyznaję / nie przyznaję pomocy w wysokości …………..zł 

Dodatkowe adnotacje dyrektora szkoły: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

...........................................      ............................................................... 
/pieczęć szkoły/       /pieczęć imienna i podpis dyrektora szkoły/ 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 


