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Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 
2012/2013 
wzór nr 3 

(dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyŜej, posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieŜy) 
 
 
I.  DANE UCZNIA: 

 
1. Imię i nazwisko............................................................................................. 

2. Imiona rodziców.................................................................................................................. 

3. Data i miejsce urodzenia...................................................................................................... 

4. Adres zamieszkania................................................................................... 

5. Szkoła/klasa.................................................................................................. 

 
II.  DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK: 
1. Imię i nazwisko ................................................................................................................ 

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

3. Numer telefonu kontaktowego ......................................................................................... 

 
III.  W załączeniu przedstawiam kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty. 

1. Nazwa i adres Instytucji wydającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

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

2. Nr i data wystawienia wyŜej wymienionego orzeczenia: 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Rodzaj niepełnosprawności: 

……………………………………………………………………………………………. 

  
IV.  Wnioskowana kwota dofinansowania (dopuszczalna wysokość dofinansowania oraz wykaz 

uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy wskazane zostały w instrukcji): 
 
 

    ….…….………zł (słownie: ………………………………………………………………....…) 
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V. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikaj ącej z art. 233 Kodeksu karnego 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – „Kto, składając zeznanie mające 
słuŜyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, 
Ŝe przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są 
prawdziwe. 

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

(miejscowość i data)      (podpis wnioskodawcy) 
 
  
VI.  WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 

programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników. 
 
 
 
 
      ....................................................    ........................................................ 

(miejscowość i data)      (podpis wnioskodawcy) 
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1. Wniosek naleŜy złoŜyć w szkole podstawowej lub gimnazjum najpóźniej do dnia 

14 września 2012 r. 
 
2. Maksymalną wartość pomocy obrazuje poniŜsza tabela: 
 

Typ szkoły Klasa Rodzaj niepełnosprawności 
Kwota 

dofinansowania  

I-III 

� uczeń słabowidzący,  
� uczeń niesłyszący,  
� uczeń z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim,  
� uczeń z niepełnosprawnościami 

sprzęŜonymi (koniecznie z jedną z 
niepełnosprawności: słabowidzący, 
niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim) 

180 zł 

szkoła 
podstawowa 

IV-VI 

� uczeń słabowidzący,  
� uczeń niesłyszący,  
� uczeń z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim,  
� uczeń z niepełnosprawnościami 

sprzęŜonymi (koniecznie z jedną z 
niepełnosprawności: słabowidzący, 
niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim) 

210 zł 

gimnazjum I-III 

� uczeń słabowidzący,  
� uczeń niesłyszący,  
� uczeń z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim,  
� uczeń z niepełnosprawnościami 

sprzęŜonymi (koniecznie z jedną z 
niepełnosprawności: słabowidzący, 
niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim) 

325 zł 

 


