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WNIOSEK 
o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników na rok szkolny 2019/2020  

w ramach programu „WYPRAWKA SZKOLNA” 

 

 
 

Do Dyrektora 

 

 

……………………………………………………….. 

(nazwa szkoły) 

 

w Sopocie 
 

 

1. Dane osoby składającej wniosek: 

 

Nazwisko 

 

 

Imię 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Nr tel.  

wniosek składa (właściwe zaznaczyć): 

rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzący rodzinny dom dziecka) / pełnoletni uczeń 

nauczyciel / pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, 

osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego uczenia. 

 

 

 

I. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy finansowej na zakup podręczników 

szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”: 

 

 

2. Dane osobowe ucznia 

 

Nazwisko 

 

 

Imiona 

 

 Klasa 

Imię ojca 

 

 Nazwisko ojca  

Imię matki 

 

 Nazwisko 

matki 

 

3. Adres stałego zamieszkania 

 

Ulica i numer 

 

 Miejscowość  

Kod pocztowy 

 

  -    Województwo  

 

II. Kryterium przyznania pomocy: 

 

4. Kryterium poza dochodowe: 

(Należy wypełnić,  jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Proszę właściwe zaznaczyć). 

 

4.1 Okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczeń: 

1. słabowidzący; 
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2. niesłyszący; 

3. słabosłyszący; 

4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 

5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 

6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 

7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 

8. z niepełnosprawnością sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 

w pkt. 1-7. 

 

Załączniki (właściwe zaznaczyć): 

 

1. kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

 

 

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i że jestem świadomy(a) odpowiedzialności 

karnej zgodnie z art. 233 i 273 Kodeksu Karnego za zeznawanie nieprawdy lub tajenie tajemnicy. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z przyznaniem 

dofinansowania na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. o ochronie danych oraz ustawą z dn. 10.05.2018 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019r., poz. 730). 

 

Sopot, dnia ...............................................    .................................................................. 
          (podpis osoby składającej wniosek) 

 
 
 

5. Decyzja dyrektora szkoły: 
( wypełnia dyrektor szkoły, właściwe podkreślić) 

 

W wyniku przeprowadzonego wywiadu, a także rozmów z nauczycielami oraz osobami zatrudnionymi w szkole, 

do której uczęszcza uczeń, którego dotyczy wniosek,  

 

przyznaję dofinansowanie w kwocie………..…. /nie przyznaję dofinansowania. 

 

 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................       ..................................................... 
 (miejscowość i data)        (podpis dyrektora szkoły) 

 

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

      (pieczątka szkoły) 
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Objaśnienie: 

 

I. Dofinansowanie do podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka 

szkolna”: 

 

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu 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, oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom: 

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym, 

3) słabosłyszącym, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona w pkt 1–7 

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), 

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. 

 

2. Pomoc w formie 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, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 

ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287), jest udzielana uczniom: 

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym, 

3) słabosłyszącym, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona w pkt 1–7 

– posiadającym orzeczenie o potrzebie 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: klas II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas  

II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum. 

 

3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom: 

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym, 

3) słabosłyszącym, 
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4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona w pkt 1–7 

– posiadającym orzeczenie o potrzebie 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: 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. 

 

II. Złożenie wniosku: 

  

Wniosek o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” mogą 

złożyć rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), pełnoletni 

uczniowie, nauczyciele, pracownicy socjalni lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, 

rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia w terminie do  

16 września 2019 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym. 

 

III. Do wniosku należy dołączyć: 

 

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

2016 r. – Prawo oświatowe, albo 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. 

 

IV. Przekazanie środków, rozliczenie, oświadczenia: 

Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, 

osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3. 

 

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego albo osoby fizyczne koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3, zwraca odpowiednio wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły. 

 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura 

VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) 

ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna 

faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, 

paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

 

W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu 

wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. 

 

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników 

lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom 

prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3,  

po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, 

do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia 

podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub 

materiały edukacyjne. 


