
Załącznik nr 2                          

  

DYREKTOR

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

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

                                                                                       (nazwa placówki)

WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW 

w roku szkolnym 2015/ 2016

(dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową w tym z
afazją,  z  autyzmem  w  tym  z  zespołem  Aspergera,  z  upośledzeniem  umysłowym  w stopniu  lekkim,  z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,  w  przypadku  gdy  jedną  z  niepełnosprawności  jest  niepełnosprawność  wymieniona  wyżej,
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  2015/  2016  obowiązek  szkolny  lub
obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży)

dla ucznia klasy ………..   ……………………………………................................................ 

                                (nazwa placówki)

I. Dane wnioskodawcy:

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

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

3. Numer telefonu …………………………………………………….………………….

 II. Dane osobowe ucznia

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….……………………………………….

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



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

III. W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b 
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

IV. Oświadczenie wnioskodawcy:

Świadoma /-y odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny*  (Dz.  U.  z  1997  r.  Nr  88,  poz.  533  z  późn.  zm.)  za  składanie  fałszywych  zeznań
oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy
materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.

(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz.926)

  

 

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

      Miejscowość, data                                                                          Podpis  wnioskodawcy

 

Informacje dodatkowe:

1. Do  wniosku  należy  dołączyć jedynie  kopię  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  Nie
jest wymagane zaświadczenie o wysokości dochodów

2. Po  otrzymaniu  list  uczniów,  środki  na  dofinansowanie  zakupu  podręczników  zostaną
przekazane na rachunki bankowe szkół. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca
rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu
dowodu  zakupu,  którym  jest  faktura  VAT  wystawiona  imiennie  na  ucznia,  rodzica
(prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie
podręczników. 


