
 
 …………………………………………………………….    Brzeg, dnia ………………………………………… 
  (imię i nazwisko wnioskodawcy)   

 
 
  

 

Dyrektor 
                                                           
…………………………………………………… 

(nazwa szkoły) 
                                                            w Brzegu 

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” 
 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

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

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

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

4. Wnioskowana kwota dofinansowania ……………………………………………………………………………………………… 

5. Nr rachunku bankowego oraz imię i nazwisko odbiorcy ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Dane ucznia: 

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

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

3. Szkoła, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019…………………………………… 

4. Klasa, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019………………………………………… 

 
III. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - proszę zaznaczyć krzyżykiem rodzaje 

niepełnosprawności ucznia  
 

 słabowidzący  

 niesłyszący 

 słabosłyszący 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 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 wymieniona wyżej 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

 
 

IV. Wnioskowana kwota dofinansowania (dopuszczalna wysokość dofinansowania oraz wykaz uczniów 
uprawnionych do otrzymania pomocy wykazane zostały w instrukcji): 
 
………………………… zł słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
V.  Oświadczam, że powyższe dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

VI. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., poz. 553, 

z późn. zm.) – „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

Oświadczam, że powyższe dane są prawidłowe. 

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

                  Miejscowość, data                                                              Podpis wnioskodawcy 



 
 

 
 

 

Wypełnia dyrektor szkoły 

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE PRZYZNANIA/NIEPRZYZNANIA DOFINANSOWANIA 

 

Uczeń ………………………………………………………………………………… nie posiada/posiada* orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe albo 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 –  

rodzaj niepełnosprawności……………………………………………………………………………………………………………………………… 

i uczęszcza do klasy ……… szkoły………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ponadto korzysta z podręczników: 

 do kształcenia ogólnego 

 kształcenia specjalnego 

 kształcenia specjalnego oraz ogólnego 

 materiałów edukacyjnych 

 

Maksymalna wysokość dofinansowania z uwagi na rodzaj posiadanej niepełnosprawności, klasę, do której 

uczeń uczęszcza oraz rodzaj podręczników, z których korzysta, wynosi …………………………………………………… zł. 

 

W związku z powyższym wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie* i przyznano dofinansowanie do 

zakupu podręczników szkolnych w kwocie ……………………………………… zł 

 

 

 

 

 

                 ………………………………………………… 

 

* właściwe zakreślić       podpis i pieczęć dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA dot. składania wniosku 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  

i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1796) pomoc w formie dofinansowania  

zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego 

lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez mini-

stra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom: 

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym, 

3) słabosłyszącym, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z 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 

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku 

szkolnym 2018/2019 do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej  

w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, 

technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 

    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 2018/2019 do klasy III dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I i II branżowej 

szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (tj. zastępujący 

lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania).  

 

Dofinansowanie zakupu podręczników, a 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 – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie 

wynosić: 

 

dla uczniów uczęszczających do klasy III dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonej  

w branżowej szkole I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I 

stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy: 

 - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, 

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

do kwoty 225 zł 



dla uczniów uczęszczających do klasy III dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonej  

w branżowej szkole I stopnia lub klasy I i II branżowej 

szkoły I stopnia: 

- słabowidzących, 

- niesłyszących, 

- słabosłyszących, 

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku kiedy 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej 

wymieniona, 

do kwoty 390 zł 

dla uczniów uczęszczających do liceum ogólnokształcącego  

lub technikum: 

- słabowidzących, 

- niesłyszących, 

- słabosłyszących, 

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku kiedy 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej 

wymieniona. 

do kwoty 445 zł 

 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 

przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 

 

Dowodem zakupu podręczników, a 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 – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest: 

1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica 

zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się 

dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie 

dziecka; 

2. rachunek, paragon lub  

3. oświadczenie* o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz  

z informacją o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub 

materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  

w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. 

4. w przypadku zbiorowego zakupu podręczników, a 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 – również zakupu materiałów edukacyjnych -  koszt zakupu jest zwracany 

rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym 

rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom  po przedłożeniu potwierdzenia 



zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, 

nazwę i adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. 

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury 

VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne. 

 

     Zwrot kosztów zakupu podręczników, a 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 – także zakupu materiałów edukacyjnych, wypłacany 

będzie, po przedłożeniu dowodu zakupu, w Kasie Urzędu Miasta w Brzegu, przy ul. Robotniczej 

12 lub na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku o wypłatę środków**. 

 

           Zwrot dofinansowania nastąpi po otrzymaniu przez gminę z budżetu państwa środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel, nie później jednak niż do 30 listopada 2018 r. 

 

Wniosek składa się do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 

2018/2019 – do 28 września 2018 r.  

 

          Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, 

zawierającą imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie 

uczęszczał oraz przekazuje ją Burmistrzowi Brzegu do 1 października 2018 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * wzór oświadczenia dostępny u dyrektora szkoły 

** wzór wniosku o wypłatę środków dostępny u dyrektora szkoły 

 


