
Wyprawka szkolna 2018/2019 

W roku szkolnym 2018/2019 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 

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

zawodach, obejmie się uczniów: 

1. słabowidzących, 

2. niesłyszących, 

3.słabosłyszących, 

4.niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6. niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7. autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8. niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona powyżej od 1do 7.  

 

 

 1.  Warunkiem otrzymania dofinasowania jest  posiadanie przez uczniów orzeczenia 

 o potrzebie kształcenia specjalnego i  uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 

 do:   

Klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I 

stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, szkół ponadgimnazjalnych: technikum. liceum 

ogólnokształcących.  

2.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń 

będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 do dnia 28 września  2018 r.  

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

poradnię specjalistyczną. 

 3. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK 

Pomoc udzielana jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, 

rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą 

przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 

 

4. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 

 Do kwoty - 445 złotych: dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową,  

w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 

wyżej, uczęszczających do technikum. 
 

 

 

 

 

 

 

 
         ……......................................................... 
            (miejscowość, data) 
 



 

 

Dyrektor 
………………………………………………. 

 

………………………………………………. 

  (nazwa placówki) 

 

WNIOSEK 

RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW, RODZICÓW ZASTĘPCZYCH lub PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

 o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników na rok szkolny 2018/2019 

w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” 

 

dla ucznia klasy …………………………………………………………………………………….. 
       (nazwa szkoły/placówki) 
  

I. Dane wnioskodawcy: 

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

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

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

 . 

II. Dane osobowe ucznia: 

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

2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………..………………………… 

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

 

III. W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego , o którum mowa w art. 

127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe ( Dz. U.  Z 2017 r. poz. 996, 1290, 1669) 
 

IV. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

 

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Rządowego 

Programu Pomocy Materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników „Wyprawka 

szkolna 2018”. 

 

 

 

 

 
        

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

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

 

 

 



 


