
Załącznik Nr 2 

 

  
Szprotawa, ........................................... 

................................................................................... .............. 

          (imię i nazwisko składającego wniosek) 

 

................................................................................................. 

 

………………………………………………………………. 

 (adres zamieszkania składającego wniosek, tel. kontaktowy)    Dyrektor  
 

……..…………………………… 
(szkoła, do której składany jest wniosek) 

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników/ materiałów edukacyjnych 

                 w roku szkolnym 2019/2020  
dotyczy: 
* uczniów posiadającym orzeczenie o potrzebie do 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 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę  - Prawo Oświatowe uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:  
**branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych 

w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim 

technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej 
szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego 

prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.(na 

dofinansowanie zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do 
użytku przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania ) 

***:klas II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum (na dofinansowania 

zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania) 

**** klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego 

technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (na dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych,  
o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) 

 

1. Dane osobowe ucznia: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………....….…  

PESEL, data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………..………………………………… 

Klasa (od września 2019 r.) …………………………………………………………………...……… 

2. Informacja o szkole: 

Nazwa szkoły (w tym dokładny typ szkoły): ….……………………………………………..……… 

Ulica, miejscowość, kod pocztowy:…………………………………………………………….….… 

3. Występująca niepełnosprawność u dziecka (podkreślić właściwą): 

 

 

 

 

 

uchowa, w tym z afazją,  

 

łnosprawność wymieniona 

powyżej (zaznaczyć jakie). 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.  

„Wyprawka szkolna”. 

      

    ……………………………… 
             (podpis składającego wniosek) 

 

Załączniki:  Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe, albo kopia orzeczenia 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.                                  

https://sip.lex.pl/#/dokument/18558680?unitId=art%28127%29ust%2810%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/18558681?unitId=art%28312%29ust%281%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/18558681?unitId=art%28312%29ust%282%29&cm=DOCUMENT

