
Do Dyrektora 
 

…………………………………………………………………... 
(wpisać nazwę szkoły) 

 
 

WNIOSEK 
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników  

na rok szkolny 2015/2016 
 

dla ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
(z wyjątkiem uczniów klasy I, II, IV; gimnazjum z wyjątkiem klasy I) 

 

1. Dane osobowe wnioskodawcy (rodzica/opiekuna): 

Imię i nazwisko:................................................................................................. 

Telefon kontaktowy:.......................................................................................... 

2. Dane ucznia: 

Imię i nazwisko:................................................................................................. 

Adres:................................................................................................................. 

Data urodzenia............................................PESEL............................................ 

Klasa:………………………………………………………………………… 

3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - proszę zaznaczyć krzyżykiem 

rodzaj niepełnosprawności ucznia:  

 
 słabowidzący 

 niesłyszący 

 słabosłyszący 

 z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim 

 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 

 z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  

jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

 
 
 
 



4. Rodzaj dofinansowywanych podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

z których uczeń będzie korzystał w roku szkolnym 2015/2016– proszę 

zaznaczyć krzyżykiem wybraną odpowiedź.  

 
 uczeń będzie korzystał wyłącznie z podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do 

kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania (nie będzie  korzystał z podręczników przeznaczonych do kształcenia 
specjalnego) 

 uczeń będzie korzystał wyłącznie z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  

 uczeń będzie korzystał z podręczników do kształcenia specjalnego oraz będzie korzystał z części 
podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia 
specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania lub materiałów edukacyjnych 

 
W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
1. Ja, niżej podpisany, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 i 2 Kodeksu 

Karnego za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, zagrożonych karą 
pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, że: 

- Zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do przyznania dofinansowania 
zakupu podręczników , 

- Powyższe dane są prawdziwe, 
- Niezwłocznie powiadomię Urząd Gminy w Brudzewie o ustaniu przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania dofinansowania, 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z przyznaniem dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883  
z późn. zm.)   

 
 
.......................................                                                              .................................................. 
    Miejscowość i data                                                                  czytelny podpis wnioskodawcy  
 


