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Załącznik nr 2 

Data wpływu wniosku  

Nr ewidencyjny wniosku  

 

Wniosek o dofinansowanie  
zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy 

uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”  
 

(dotyczy uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół 
podstawowych,  gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych)* 

Dyrektor  

……………………………………       

.…………………………………... 

         (wpisać nazwę i typ szkoły)  

 

*Przed wypełnieniem wniosku należy sprawdzić komu przysługuje dofinansowanie  (patrz informacje dodatkowe pkt 2 ) 

Wniosek składany dla ucznia:  (właściwe zaznaczyć x ) 

□ słabowidzącego, 
□ niesłyszącego, 
□ słabosłyszącego, 
□ z niepełnosprawnością intelektualną 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 
- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), wydanego przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 

 

Wnioskowana forma pomocy – dofinansowanie zakupu podręczników:  (właściwe zaznaczyć x ) 

□ do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego 
□ do kształcenia w zawodach 
□  materiałów edukacyjnych 

 

Dane wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć  x ) 

Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka) 
Pełnoletni uczeń 
Nauczyciel   
Pracownik socjalny lub  inna osoba – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców 

zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) 
 
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………….……………………………………………………. 
 
2. Adres zamieszkania: ……………………………………….……………………................................................... 
 
3. Telefon kontaktowy: ……………………………………………….………………………………………………….. 

 

Numer rachunku bankowego wnioskodawcy do celów realizacji dofinansowania zakupu podręczników  
(w przypadku nie wskazania rachunku bankowego, wypłata będzie realizowana w formie gotówkowej) 

Imię i nazwisko 
posiadacza 
rachunku 

 

Nr rachunku 
bankowego 
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Dane ucznia: 

 
1. Imię i nazwisko: ….……………………….…………………………………………………………………………… 
 
2. Imię i nazwisko ojca:  ………………………………………………………………………………….................... 
 
3. Imię i nazwisko matki: …………………………………………………………………………………................... 
 
4. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………............................... 
 
5. Adres zameldowania: .................................................................................................................................. 
(podać, jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Data urodzenia: ……………………………,  PESEL ucznia:.……………………………………………………. 
 
7. Klasa, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016: ………………………………………  
 

 

Informacje na temat niepełnosprawności ucznia: 

 
1. Nazwa i adres instytucji wydającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
2. Nr orzeczenia: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Data wystawienia orzeczenia: ……………………………………………………………………………………….. 
 
4. Okres na jaki zostało wydane orzeczenie: …………………………………………………………….................. 
 
5. Rodzaj niepełnosprawności: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

Załączniki do wniosku 

 
- kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną 
Uwaga: 
Brak aktualnego orzeczenia wyklucza możliwość otrzymania dofinansowania zakupu podręczników.   

 

 

Oświadczenia 

1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, oświadczam,  
że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne z prawdą. 
 
2. Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników 
w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka 
szkolna”.   
 
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych  
w niniejszym wniosku dla potrzeb realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka 
szkolna”. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2014 r., poz. 1182  
ze zm.). 

 
 
……………………………..                                                             ……………………………………. 
       ( miejscowość, data)     (czytelny podpis  wnioskodawcy) 
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Adnotacje szkoły (właściwe zaznaczyć x ) 

 kwalifikuję ucznia  do udzielenia pomocy 

 nie kwalifikuję ucznia do udzielenia pomocy, ze względu na:  

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

(krótkie uzasadnienie odmowy) 

 
……………………………..                                              ……………………………………….. 
        (miejscowość, data)                                                                                     (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

Informacje dodatkowe 

1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, najpóźniej do dnia 10 września 2015 r. 
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych   
(Dz. U. z 2015 r. poz. 938) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, 
w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty wychowania, jest 
udzielana uczniom: 
1) słabowidzącym, 
2) niesłyszącym, 
3) słabosłyszącym,  
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
6) z  niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7  
- posiadającym orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla 
dzieci i młodzieży: - podstawowych, z wyjątkiem klasy 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. 

W przypadku 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 
2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjum,  
z wyjątkiem klasy I, lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów 
edukacyjnych. 

Zasady tej nie stosuje się do uczniów z w/w niepełnosprawnościami, uczęszczających w roku 
szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają  
z podręcznika zapewnionego przez MEN. 
Materiały edukacyjne są to, w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne 
oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli  
w procesie kształcenia tych uczniów. 
3. Realizacja zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym 
rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniemu uczniowi kosztów zakupu podręczników, następuje   
po przedłożeniu dowodu  zakupu w terminie  do 20 listopada 2015 r.  
Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest: 
1) w przypadku zakupów indywidualnych: 
faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę 
prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub 
materiałów edukacyjnych - do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu zakupu odpowiednio 
podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  
w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” ; 
2) w przypadku zakupów dla grupy uczniów:  
 potwierdzenie zakupu  zawierające: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń 
będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, 
która dokonała zakupu (potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie 
faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne). 


