
Wniosek o dofinansowanie 
zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 

 
 
 (dotyczy tylko uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących                   
w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci                                      
i młodzieży) 
 
I. Dane wnioskodawcy: 
1. Imię i nazwisko …………………………………………………….………………...… 
2. PESEL …………………………………………………………….……………………….….. 
3. Adres zamieszkania ……………………………………………….………………….. 
4. Numer telefonu …………………………………………………….…………….….…. 
  
II. Dane osobowe ucznia 
1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….………………………………………. 
2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………….…… 
3. Klasa  …………………………………………………………………………………..….….. 
  
III. Wnioskowana kwota dofinansowania (dopuszczalna wysokość dofinansowania oraz wykaz 
uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy wskazane zostały w instrukcji): 
 
 
……….……...………zł (słownie: ……………………………………………………………………………..………………….……...) 

 
 

IV.  Dowód zakupu podręczników lub materiałów dydaktycznych – sztuk - …….., na kwotę 
………………………………………………………… . 
 
V.  Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne 
ze stanem faktycznym. 
  
VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy 
materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników. 
 
VII. 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  wydanego przez publiczną poradnię 
psychologiczno- pedagogiczną. 
  
  
  
  
 
 
……………………..…………………..                                                                    ……………………………………………….……. 
        Miejscowość, data       Podpis  wnioskodawcy 
 
 
 
 
 
 



 

Instrukcja 
 
1. Wniosek należy złożyć w szkole  najpóźniej do dnia 15 września 2015 r. 
 
2. Maksymalną wartość pomocy obrazuje poniższa tabela1: 

 
   
3. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu. 
 

Dowodem zakupu podręczników jest  np. faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie                      
na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego). 
 

                                                 
1
 W tabeli wykazano tylko te rodzaje świadczeń, które mogą uzyskać uczniowie szkoły w Sztutowie ze względu 

na posiadane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

1. Uczniowie:  

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z klas V–VI szkoły podstawowej, 
 

do kwoty 
325 zł 

2. Uczniowie:  

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z klas II-III gimnazjum,   
  

do kwoty   
350 zł 

3. Uczniowie:  

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z klas II-III gimnazjum,   
 

do kwoty 
192,50 


