
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU 

PODRĘCZNIKÓW  

(dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) 

 

 

1. Wnioskodawca 

 

Imię i nazwisko - ……………………………………………………………………………….. 

Adres - ………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Dane ucznia ubiegającego się o dofinansowanie 

 

Imię i nazwisko ucznia - ……………………………………………………………………….. 

PESEL ucznia  
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………... 

Imiona i nazwisko rodziców …………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania ucznia: 

ulica…………………………nr domu ………………………nr mieszkania…………………. 

miejscowość ……………………………..województwo……………………………………… 

tel. kontaktowy ………………………………………………. 

 

3. Informacja o szkole, do której uczęszcza uczeń 

 

Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………… 

Klasa (w roku szkolnym 2013/2014)…………………………………………………………… 

 

4. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia w formie dofinansowania. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane zostało ze względu na: 

słabe widzenie 

niesłyszenie 

upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

niepełnosprawność sprzężona, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawność jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej 

 

5. Ubiegam się o przyznanie pomocy w formie: 

(zaznaczyć X) 

 dofinansowania zakupu podręczników do wysokości: 

225 zł dla ucznia: 



a) słabowidzącego, 

b) niesłyszącego, 

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 

71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 991 r. o systemie oświaty, realizującego 

kształcenie w klasach I – III szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników 

przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

225 zł dla ucznia: 

a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

-      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.  71b ust. 

3 ustawy z dnia 7 września 991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w szkole 

podstawowej i gimnazjum, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do 

kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania, 

770 zł dla ucznia:, 

a) niesłyszącego, 

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-b 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 

71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w 

klasach I – III szkoły podstawowej, który  korzysta z podręczników przeznaczonych do 

kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania, 

770 zł na ucznia:: 

a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

-      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 

3 ustawy z dnia 7 września 991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w szkole 

podstawowej i gimnazjum, który  korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, 

325 zł dla ucznia: 

a) słabowidzącego, 

b) niesłyszącego, 

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c 

 - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach 



IV - VI szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do 

kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania, 

770 zł na ucznia: 

a) niesłyszącego, 

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-b 

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach 

IV – IV szkoły podstawowej, który  korzysta z podręczników przeznaczonych do 

kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania, 

350 zł dla ucznia: 

a) słabowidzącego, 

b) niesłyszącego, 

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c 

 - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w 

gimnazjum, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, 

607 zł dla ucznia: 

a) niesłyszącego, 

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-b 

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w 

gimnazjum, który  korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, 

390 zł dla ucznia: 

a) słabowidzącego, 

b) niesłyszącego, 

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c 

 - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w w 

zasadniczej szkole zawodowej,  

445 zł dla ucznia: 

a) słabowidzącego, 

b) niesłyszącego, 



c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c 

 - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w w liceum 

ogólnokształcącym, technikum,  

W przypadku gdy uczeń, korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia 

ogólnego niebędących podręczników przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być 

wyższy niż 25% kwoty 770,00 zł; 40% kwoty 770,00, 50% kwoty 607,00 zł w zależności od 

stopnia niepełnosprawności. 

 

Uwaga: 

 Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,              

o którym mowa w art. 71 b ust.3 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (tekst 

jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z 

przyznaniem dofinansowania, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) 

2.  Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny  (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku i załączniku są 

zgodne z prawdą. 

 

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

    (miejscowość, data)                                                                  (podpis wnioskodawcy) 
 

Część V. Adnotacje szkoły (nie wypełniać) 

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

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

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

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

(data rozpatrzenia wniosku)                                                  (podpis upoważnionego pracownika) 

 

Decyzja o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano dofinansowanie w kwocie ….................................................................................. zł 

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

 

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

(miejscowość, data)                       (pieczątka imienna i podpis dyrektora szkoły) 

 


