
 
 

Rządowy program pomocy uczniom 

niepełnosprawnym 

w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych 

w latach 2020-2022 

Data wniosku:  

Znak sprawy:  

Nr ewidencyjny ucznia
  

 

Kwota  
dofinansowania 

 Kwota do 
wypłaty 

 

 
Wniosek o dofinansowanie  zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 

uczęszczających do szkół na terenie Rawy Mazowieckiej 
w roku szkolnym 2020/2021 

CZĘŚĆ A. Dane osobowe ucznia  
Nazwisko 

 

 

Imiona 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

PESEL 

 

           

Nazwisko i imię ojca 

 

 

Nazwisko i imię matki 

 

 

   

CZĘŚĆ B. Adres zamieszkania ucznia  
Ulica, nr domu 

 

 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy i poczta  

 

 

 
CZĘŚĆ D. Dane osobowe wnioskodawcy  
Nazwisko 

 

 

Imię 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

PESEL 

 

           

Numer rachunku bankowego 

 

                          

 

CZĘŚĆ E. Informacje o szkole  
 

 

 

 

pieczęć szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczątka i podpis dyrektora 

Typ szkoły  

 

Rok szkolny/Klasa  

 



 
 

 

CZĘŚĆ F. Rodzaj niepełnosprawności ucznia: 

 słabowidzący, 

  niesłyszący, 

  słabosłyszący, 

 intelektualną w stopniu lekkim 

  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 niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród 
niepełnosprawności o których mowa powyżej, w tym niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

CZĘŚĆ G. Uczeń spełnia kryteria do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu: 
(właściwe zaznaczyć) 

 podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do 
kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych, o których mowa w art.3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art.3 pkt 
25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 
przez dniem 1  stycznia 2019 r., oraz dopuszczonych od dnia 1 stycznia 2019 r. z godnie z art.115 
ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw, 

 materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art.3 pkt 24 lit.b ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

 

W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

Oświadczam, że 

- zapoznałem /am się z treścią Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 oraz akceptuję jego 

zapisy, 

- powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku o przyznanie dofinansowania 

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U z 2019 r. poz.1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) 

 

       

 

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

        miejscowość, data           podpis  wnioskodawcy 

 

 


