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.................................................................... 
                                                                                       (nazwa placówki) 

WNIOSEK  
O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW  

w roku szkolnym 2016/ 2017 w ramach programu „ Wyprawka szkolna 2016” 
 

(dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową w tym 
z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów 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, realizujących w roku szkolnym 2016/ 2017 obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży) 

 
dla ucznia klasy ………..   ……………………………………................................................  
                                      (nazwa placówki) 

 
I. Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………….………………… 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………….………………….. 

3. Numer telefonu …………………………………………………….…………………. 
 
II. Dane osobowe ucznia: 
 
1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….………………………………………. 

2. Imiona rodziców ............................................................................................................ 

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………… 
 
III. W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 

w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
 
IV. Oświadczenie wnioskodawcy: 

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.  

  
V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 

programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników. 
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2002 r. Nr 101 
poz.926) 

 
   
  
……………………………..              .............................................................                                                                            
      Miejscowość, data                                                                          Podpis  wnioskodawcy 



 

  

Instrukcja 
 

1. Wniosek należy złożyć w szkole najpóźniej do dnia 07 września 2016 r. 
 

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługiwać będzie: 

 uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego, 
uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy 
III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej:  zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz  
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

 uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniom 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 i VI szkoły 
podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie 
obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (przez materiał edukacyjny, o 
którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty, należy rozumieć materiał 
zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu 
nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) w przypadku gdy uczniowie 
ci nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji.  

 do wniosku należy dołączyć jedynie kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
Nie jest wymagane zaświadczenie o wysokości dochodów 

 

 
 
 
 


