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WNIOSEK O PRZYZNANIE 

dofinansowania zakupu podręczników 

Nr ewidencyjny wniosku 

 
(pieczęć szkoły) 

….................../2022 

1. Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) - wnioskodawcy 

Nazwisko Wpisz tekst 

Imiona   

2. Adres zamieszkania 

Ulica  Miejscowość  

Kod pocztowy       Województwo  

3. Dane osobowe ucznia - uprawnionego 

Nazwisko  

Imiona   

Imię ojca  

Imię matki  

PESEL ucznia            

Data i miejsce urodzenia   

Numer konta bankowego 

                          

 

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2021/2022 będzie uczęszczać dziecko. 

 
Nazwa szkoły 

 

 
Klasa 

 

 

5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - proszę zaznaczyć krzyżykiem rodzaj 

niepełnosprawności ucznia 

 słabowidzący 

 niesłyszący 

 słabosłyszący 

 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 
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6. W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

 
Oświadczenie: 

1. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1137, ze . zm.) - „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym 

na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od lat 

6 miesięcy do lat 8” - oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy uczniom 

w 2021 r. – „Wyprawka szkolna”. 

 

 

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

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Oświadczenie o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych 
 

 

Oświadczam, że dla ucznia wskazanego we wniosku dokonano zakupu następujących podręczników/ 

materiałów edukacyjnych1: 

 

1. ………………………………………………………………................. …………........ 

(tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne  (cena) 

2. ……………………………………………………………….................. …………........ 

(tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne  (cena) 

3. ……………………………………………………………….................. …………........ 

(tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne  (cena) 

4. ……………………………………………………………….................. …………........ 

(tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne  (cena) 

5 ………………………………………………………………................. …………........ 

(tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne  (cena) 

6. ……………………………………………………………….................. …………........ 

(tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne  (cena) 

7. ……………………………………………………………….................. …………........ 

(tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne  (cena) 

8. ……………………………………………………………….................. …………........ 

(tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne  (cena) 

9. ……………………………………………………………….................. …………........ 

(tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne  (cena) 

10. ……………………………………………………………….................. …………........ 

(tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne (cena) 

 
Suma ………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

dofinansowanie zakup materiałów edukacyjnych dotyczy wyłącznie uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
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Wniosek składa się do dyrektora szkoły, 

do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022. 

…………..………………………………… 
podpis rodziców ucznia (prawnych opiekunów, 

rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny 

dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia 

data,……………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że zakupione i wymienione powyżej podręczniki na rok szkolny 2021/2022 

rozliczam wyłącznie w ramach  „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” 

 


