Załącznik nr 2 Zarządzenia nr ……………WOK/2016
Burmistrza Miasta Sierpc z dnia …………….. 2016 r.

Załącznik „A”
Wzór wniosku dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 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 wyżej wymieniona - klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących,
techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z
niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o
systemie oświaty.
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 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas IIII i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie
obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Dofinansowanie na zakup materiałów
edukacyjnych przysługuje uczniom klas I-III szkół podstawowych jedynie w przypadku gdy
uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA
Nr ewidencyjny
UPRAWNIONEGO UCZNIA Z ORZECZENIEM PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- wniosku
PEDAGOGICZNEJ
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie ............................. /2016
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz.1045)

Ważne informacje dla WNIOSKODAWCY:
1.Wniosek należy wypełniać czytelnie - oddzielnie dla każdego uprawnionego ucznia i złożyć u dyrektora
szkoły, do której uczeń będzie uczęszczać / uczęszcza od 1 września 2016 r. w terminie do 14 września 2016 r.
2.Warunkiem przyznania pomocy jest dołączenie do WNIOSKU kopii aktualnego orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego dla ucznia przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na
podst.art.71b ust.3 ustawy o systemie oświaty w tym poradnię specjalistyczną.
3.Przyznanie dofinansowania w przypadku wyżej określonej niepełnosprawności, nie jest ograniczone
kryterium dochodowym.
3.Zwrot kosztów otrzymuje rodzic ucznia/prawny opiekun, rodzic zastępczy/osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka/pełnoletni uczeń/, któremu dyrektor przyznał pomoc- po przedstawieniu dowodu zakupu tj.
wystawionej na rodzica/ucznia faktury VAT bądź rachunku, a w przypadku zagubienia dowodu zakupu albo
zakupu podręczników z rynku wtórnego – oświadczenia z rozliczeniem dofinansowania na załączniku Z, bądź
w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów – potwierdzenia przez szkołę zakupu na załączniku P.
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1.Nazwisko i imię wnioskodawcy ..................................................................................................................
(niepotrzebne skreślić): matka/opiekunka prawna/ojciec/opiekun prawny/wychowawca/ktoś inny:
..............................................
Nr telefonu kontaktowego
……………………………………………………………………………………….
2.Adres zamieszkania ucznia
………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Zwracam się o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników/materiałów
edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
nazwisko i imię ucznia ........................................................................... ……………………….
PESEL............................................................:............................................................................
który od 1 września 2016 r. będzie uczniem klasy ..............................................................
w ……….…………………………………………………………………………………….w Sierpcu
podać nazwę szkoły
Do niniejszego WNIOSKU załączam kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
4.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb programu pomocowego.
Składając niniejszy wniosek, uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w
niniejszym wniosku. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Sierpc, z d. ................................................
....................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy
5. WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY PRZYZNAJĄCY ŚWIADCZENIE:
Przyznano pomoc w formie dofinansowania
Odmówiono pomocy w formie dofinansowania
zakupu:
zakupu podręczników, z powodu
(*podkreślić właściwe)
………….........................................................................
 podręczników do kształcenia ogólnego
...........................................................................................
 podręczników do kształcenia specjalnego
.......................................................…………………………
 części podręczników do kształcenia
……………………..............................................................
ogólnego niebędących podręcznikami do
...........................................................................................
kształcenia specjalnego lub materiałów
.................................................................…………………
edukacyjnych
………………………………………………………………….
 …………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… Nr decyzji................/2016
…………………………………………………………
…………………………………………………………
dla niepełnosprawnego ucznia klasy.........................
: w wysokości ........................ zł
słownie:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
...................................................................
pieczątka i podpis dyrektora

.............................................................
pieczątka i podpis dyrektora
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