
 
Wniosek o udzielenie pomocy uczniowi niepełnosprawnemu  w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 

szkolnym 2020/2021 

  
Płońsk, dnia ……………………………. 

............................................ 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

............................................ 
(adres zamieszkania) 

............................................ 
(telefon kontaktowy) 

                                                                  Do Dyrektora  

.................................................. 
                                          (nazwa szkoły) 

 
WNIOSKUJĘ 

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych  dla ucznia:
 

 

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

 

PESEL ucznia: ............................................................................................................................. 

 

Data urodzenia …………………………………………………………………………………. 

 

Adres zamieszkania ucznia: ......................................................................................................... 

 

Nazwa i adres szkoły: .................................................................................................................. 

 

Klasa do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym2020/2021
1
: ................................................. 

 

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

 
Nazwa banku i numer konta bankowego na które należy dokonać zwrotu poniesionych 

kosztów: ………………………………………………………………………………………... 

 

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

 

 

1 Wpisać klasę oraz rodzaj szkoły np. Szkoła Podstawowa, Liceum, Technikum, Szkoła branżowa itp.  

 

Do wniosku załączam: 
Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o 

którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe. 

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(127)ust(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558681?unitId=art(312)ust(1)&cm=DOCUMENT


( Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i 

indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych 

zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego wydają zespoły orzekające działające w 

publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z 

uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów 

związanych z Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 

latach 2020-2022 ustanowionym uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-

2022.  

 

 

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

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

  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

Wniosek został przyjęty przez.................................................................... 
    (data i podpis pracownika przyjmującego wniosek) 

 

DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA  

 
Wniosek spełnia/nie spełnia

2
wymagania do ubiegania się odofinansowanie zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  na rok szkolny 

2020/2021 w ramach Rządowego programu  pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 

latach 2020-2022 ustanowionym uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w 

sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022; 

 
.......................................... 
(miejscowość i data)………………………………………. 
 (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 
____________________________ 

2
Właściwe podkreślić 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/18558680_art(127)_1?pit=2020-07-16

