
……………………………………….….. 
(miejscowość, data) 

 

Dyrektor 

…………………………..…………….... 

……………………………..…………… 

……………………………..…………… 
(nazwa i adres szkoły, do której uczeń 

będzie uczęszczał/uczęszcza w roku szkolnym 

2017/2018) 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP 

PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH 

RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM - „WYPRAWKA SZKOLNA” 

I. Dane osobowe wnioskodawcy 

1. Imię (imiona) i nazwisko……………………………………………………………….. 

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

3. Telefon………………………………………………………………………………….. 

4. Seria i numer dowodu osobistego……………………………………………………..... 

II. Dane osobowe ucznia 

1. Imię (imiona) i nazwisko……………………………………………………………….. 

2. PESEL…………………………………………………………………………………... 

3. Adres zamieszkania…………………………………………………………….............. 

4. Klasa……………………………………………………………………………………. 

5. Rodzaj szkoły…………………………………………………………………………… 

6. Seria i numer dowodu osobistego………………………………………………………. 

7. Rodzaj niepełnosprawności ucznia (zaznaczyć X): 

słabowidzący  

niesłyszący  

słabosłyszący,   

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

z niepełnoprawnością 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. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) albo orzeczenie 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), uczęszczającego w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i 
młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego,  
technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II 
stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub 

liceum plastycznego.  

 



Wnioskowana kwota dofinansowania : 

 
 ............................................. zł 

III. Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1137 z późn. zm.) za fałszywe zeznania lub zatajenie 

prawdy oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

IV. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we 

wniosku, wyłącznie dla potrzeb programu „Wyprawka szkolna”, oraz oświadczam, że 

zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) 

V. 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) oraz 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). 

…………………………………………… 

                                                                                                               (podpis wnioskodawcy) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


