
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2013 

Wójta Gminy w Sulmierzycach 

Z dnia 22 lipca 2013 r. 

 

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  

 w roku szkolnym 2013/2014 
       

(dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanymi 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 2013/2014 obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży) 

 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

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

2. PESEL …………………………………………………………….………………….. 

3. Adres zamieszkania ……………………………………………….………………….. 

4. Numer telefonu …………………………………………………….…………………. 

  

 

 

 

 

 

II. Dane osobowe ucznia 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Wnioskowana kwota dofinansowania * 

 

do kwoty 

225 zł 

1)      uczniowie niepełnosprawni klas I - III szkoły podstawowej: 

słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną  z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, 
2)      uczniowie  szkoły podstawowej i gimnazjum z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub  z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej; 

- niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

 

do kwoty 

770 zł 

1)      uczniowie niepełnosprawni klas I – III szkoły podstawowej: 

 niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej 
2)      uczniowie niepełnosprawni szkoły podstawowej i gimnazjumz 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym; 

- korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z 

części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego 

niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego 

 dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, lub materiałów dydaktycznych, koszt ich 

nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł 

 

do kwoty 

325 zł 

uczniowie niepełnosprawni klas IV - VI szkoły podstawowej: 

słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

lub  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną  z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej; 

- niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

 

do kwoty 

770 zł 

uczniowie niepełnosprawni klas IV - VI szkoły podstawowej: 

 niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej; 

- korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z 

części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego 

niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego 

 dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% 

kwoty 770 zł 

 

 



 

do kwoty 

350 zł 

uczniowie niepełnosprawni gimnazjum: słabowidzący, niesłyszący, z 

upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim, lub z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona powyżej 

- niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania 

 

do kwoty 

607 zł 

uczniowie niepełnosprawni gimnazjum: niesłyszący, z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w 

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona powyżej 

- korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z 

części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego 

niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 

zł 

 

 
 

IV.  Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, 

są zgodne ze stanem faktycznym. 
  
V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu 

pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników. 

 

VI. W załączeniu kopia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 

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

  
  
 

 
  
……………………………..                                                                    ……………………………. 
        Miejscowość, data           Podpis  wnioskodawcy 
  

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Zaznaczyć właściwe pole 


