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Oława,  ………………...2017 r. 
  …………………………………………….. 
  (imię/imiona oraz nazwiska wnioskodawcy) 
 
 …………………………………………….. 
  (adres zamieszkania wnioskodawcy) 
 
……………………………………………… 
 
 
 …………………………………………….. 
   (numer telefonu do kontaktu) 

 
WNIOSEK 

o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szk. 2017/2018  
 
uczniom posiadającym orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku 
szkolnym 2017/2018 do klasy 2 i 3 dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych 
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy 1 branżowej szkoły I stopnia, liceum 
ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  
lub o dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla 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 klasy 2 lub 
3 szkoły podstawowej, klasy 2 i 3 dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych 
w branżowych szkołach I stopnia, klasy 1 branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, 
technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – w przypadku gdy nie korzystają  
z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej 
i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
 
UWAGA: należy wypełnić wszystkie pola używając liter drukowanych. 
 
1. Nazwisko i imię ucznia …………..…………………………….…………………........................... 

2. NR PESEL: ………………………………………………………………………………................ 

3. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………................ 

4. Imię ojca ………………………….......... 4. Imię matki ………………………………….............. 

5. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………............................. 

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

6. Nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza ………………………………………….............. 

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

7. klasa ………………………………............. 
8. W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 

w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  
o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949). 

9. Świadoma/-y odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam,  
że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

10. Zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych 
danych do realizacji programu dofinansowania zakupu podręczników. 

 
 
 
………………………….    ……………………………………. 

data      podpis rodzica/ prawnego opiekuna 
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………………………………………..                            ………………………………. 
        (pieczęć  szkoły)         (data) 

 
 
 

 DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY 
 

Przyznaję pomoc finansową w formie dofinansowania zakupu podręczników/materiałów 

edukacyjnych* do klasy…………...................... szkoły podstawowej/ /ponadgimnazjalnej* 

w …………………………………………………………………………  na rok szkolny 2017/2018  

dla ucznia ……………………………….…………………………….. z niepełnosprawnością:  
                                            (imię i nazwisko ucznia) 

 

………………………………………………………………… w kwocie  ……………..…………… zł 
(wpisać rodzaj niepełnosprawności) 

(słownie: ...……………………………………………………………….…..………..………. złotych). 

Odmawiam przyznania pomocy z powodu ………………………………………………………........... 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(np. : braku dowodu zakupu podręczników, złożenia wniosku po ustalonym terminie, nie uczęszczania ucznia do szkoły, do której złożono 

wniosek, braku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). 

• niepotrzebne skreślić 

        

 

  …………………………….. 
     (pieczęć imienna i podpis dyrektora szkoły) 


