
       Knurów, dnia  …………………,,,,,,,,,,,,,,……………..

Dyrektor

………………………………………………………..

………………………………………………………..
w Knurowie

W N I O S E K 

RODZICÓW UCZNIA (OPIEKUNA PRAWNEGO), RODZICÓW ZASTĘPCZYCH, NAUCZYCIELA, PRACOWNIKA
SOCJALNEGO LUB INNEJ OSOBY

O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
w roku 2017

I. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych składam wniosek o przyznanie
pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w roku 2017:

1) Wnioskodawca – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, numer telefonu: 

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

2) Imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka/ucznia, dla którego ma być przyznana pomoc w formie
dofinansowania zakupu podręczników:

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

3) Nazwa  szkoły  i  klasa –  do  której  uczeń  wymieniony  w  pkt.  2  będzie  uczęszczał  w  roku  szkolnym
2017/2018:

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

4) Rodzaj niepełnosprawności, podkreślić właściwy:

a. słabowidzący, 

b. niesłyszący, 

c. słabosłyszący,

d. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

f. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

g. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7,

II. Do wniosku załączam kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127
ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) lub
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia  14  grudnia  2016  r.  –  Przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Prawo  oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 60 i 949).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb
niezbędnych  do  realizacji  Rządowego  programu  pomocy  uczniom  w  2017  r.–  „Wyprawka  szkolna”,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze
zmianami).

                         podpis wnioskodawcy
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Zgoda  rodzica  dziecka  (opiekuna  prawnego) lub  rodziców  zastępczych,  pełnoletniego  ucznia –  dot.
przypadku, gdy wniosek składa nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.

Knurów, dnia ……………………………                Podpis : …………………………………………………..

III. DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY:

Uczeń (imię i nazwisko) …..………………………………………………. spełnia/nie spełnia warunki do

otrzymania pomocy w formie dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2017/2018.

Knurów, dnia……………………………                                                               ………..…………………………
                                                                                                                   podpis dyrektora szkoły

U W A G A:

Wniosek dotyczy uczniów: 

1) słabowidzących, 

2) niesłyszących, 

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w pkt 1-7,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające

ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949), którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczać będą

do: 

1) klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

2) klasy  I  branżowej  szkoły  I  stopnia,  liceum  ogólnokształcącego,  technikum  lub  szkoły  specjalnej
przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

3) klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

4) klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.




