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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 0050.94.2016 

Burmistrza Barczewa            

z dnia 2 sierpnia 2016 r. 

Wniosek  
 na rok szkolny 2016/2017 

o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach realizacji 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.  

- „Wyprawka szkolna" 
 

 

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

Klasa       ………………………………………………………………………... 

 

Data urodzenia ucznia ………………………………………………………… 

 

PESEL ucznia                    

 

 

Data wpływu wniosku  

do szkoły              

 

Nr sprawy: 

Imię i nazwisko osoby składającej 
wniosek 
(rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego 
ucznia) 
 

 

 
Adres zamieszkania ucznia 

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

Nr telefonu do kontaktu  
 

Ubiegam się o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników: 
 

dla 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 do 
klasy I - III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają 
z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i 
społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania 

                   
                 
 
 
 

do kwoty 175 zł 
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 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
stopniu umiarkowanym lub znacznym  

dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub 
klasy III gimnazjum, którzy nie korzystają  
z podręczników do kształcenia specjalnego, albo 
uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

do kwoty 225 zł 

dla uczniów:  
a) niesłyszących,  
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim  
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona  w lit. a i b 
uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej 
korzystających z podręczników do kształcenia 
specjalnego 
 
- w przypadku korzystania z części podręczników  
do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami 
do kształcenia specjalnego), ich koszt nie może być 
wyższy niż 40% kwoty 770 zł (tj. 308 zł) 
 

dla uczniów: 
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym; 
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do 
klasy VI szkoły podstawowej lub  klasy III 
gimnazjum korzystających z podręczników do 
kształcenia specjalnego  
 
- w przypadku korzystania z części podręczników  
do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami 
do kształcenia specjalnego) lub materiałów 
edukacyjnych, ich koszt nie może być wyższy  
niż 25% kwoty 770 zł (tj.192,50 zł) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

do kwoty 770 zł 
 

dla uczniów: 
a) słabowidzących,  
b) niesłyszących;  
c) słabosłyszących  
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim  
e)z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

 
 
 
 

do kwoty 325 zł 
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f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera  
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f 
uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, 
którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia 
specjalnego 

dla uczniów: 
a) słabowidzących,  
b) niesłyszących;  
c) słabosłyszących,  
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim,  
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
 f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera,  
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona w lit a-f  
uczęszczających do klasy III gimnazjum 
niekorzystających z podręczników do kształcenia 
specjalnego 
 

 
 
 

do kwoty 350 zł 

dla uczniów: 
a) słabowidzących,  
b) niesłyszących;  
c) słabosłyszących,  
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim,  
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
 f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera,  
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona w lit a-f  
uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej 

 
 

do kwoty 390 zł 

dla uczniów: 
a) słabowidzących,  
b) niesłyszących;  
c) słabosłyszących,  
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim,  
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
 f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera,  
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona w lit a-f  
uczęszczających do : liceum ogólnokształcącego,  

 
 

do kwoty 445 zł 

dla uczniów: 
a) niesłyszących,  
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim,  
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona w lit.a i b 
uczęszczających do klasy III gimnazjum i 
korzystających z podręczników do kształcenia 
specjalnego 

 
 
 
 
 
 

do kwoty 607 zł 
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- w przypadku korzystania z części podręczników do 
kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego), ich koszt nie może być 
wyższy niż 50% kwoty 607 zł (tj. 303,50 zł) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świadomy i uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 
realizacji programu, zgodnie z ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) 
 
 
…………………………………                   ……………………………………………….. 
                     (data)                                           (czytelny podpis osoby składającej wniosek) 
     

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego , o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 
1991r.o systemie oświaty. 
 
 
 
                                                                                             
 

 

 

Kwota świadczenia przyznana do zwrotu w zł ……………………………………………...... 
 

 

 
                                                                                              ……………………………………. 
                                                                                                                                                                              (podpis dyrektora placówki) 

 
 
 


