
wałącznik kr 2 
do warządzenia kr 36/20N3 

tójta dminó Kowal 
z dnia 3NK07K20N3 rK 

 

ao aórektora 

             ……………………………… 

             ……………………………… 

             ……………………………… 

t k f l p b h 
 

o przóznanie pomocó w ramach „oządowego programu pomocy uczniom                        
w 2013 roku – Wyprawka szkolna”, na dofinansowanie zakupu podręczników                          

dla uczniów w roku szkolnóm OMNPLOMN4 
aruk nr 2 

dla uczniów słabowidzącóchI niesłószącóchI z upośledzeniem umósłowóm w stopniu lekkimI 
umiarkowanóm lub znacznóm oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonómiI w przópadku                  
gdó jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wómieniona wóżejI posiadającóch orzeczenie                      
o potrzebie kształcenia specjalnegoI  o któróm mowa w artK TNb ustK P ustawó z dnia T września NVVNrK              
o sóstemie oświatóK 

fK tkflphlaAtCAW Ewłaściwe zaznaczóć znakiem „x”F 
� rodzicI prawnó opiekun 
� rodzic zastępczó 
� nauczóciel 
� pracownik socjalnó 
� inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczóch 

fmię i nazwisko  

mbpbi  

Adres zamieszkania  

Tel. kontaktowó  

ffK aAkb lplBltb rCwkfAW 

fmię i nazwisko ucznia  

mbpbi  

aata i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

fffK fkclojACgb l pwhlib t olhr pwhlikYj OMNPLOMN4W 

kazwa szkołó  

Adres szkołó  

hlasa  

fsK tkflphltAkA clojA alcfkAkpltAkfA – pomoc może bóć udzielona w jednej 
formie Enależó postawić znak „x”FW 



aofinansowanie zakupu podręczników dla uczniaW 

NK 
� niepełnosprawnegoW klas f - fff szkołó podstawowej – do kwotó OOR złK 

� z upośledzeniem umósłowóm w stopniu umiarkowanóm lub znacznóm klas fs-sf szkołó 
podstawowej i gimnazjum 
 
- niekorzóstającego z podręczników przeznaczonóch do kształcenia specjalnego 
dopuszczonóch do użótku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświató i 
wóchowania - do kwotó OOR złK 

OK 
� niepełnosprawnego Ez wójątkiem uczniów słabowidzącóch)W klas f-fff szkołó podstawowej  

� z upośledzeniem umósłowóm w stopniu umiarkowanóm lub znacznóm klas fs-sf szkołó 
podstawowej i gimnazjum  

- korzóstającego z podręczników przeznaczonóch do kształcenia specjalnego dopuszczonóch                     
do użótku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświató i wóchowania; w 
przópadku korzóstania z części podręczników przeznaczonóch do kształcenia ogólnego 
Eniebędącóch podręcznikami przeznaczonómi do kształcenia specjalnego) dopuszczonóch do 
użótku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświató i wóchowaniaI książek 
pomocniczóch lub materiałów dódaktócznóchI koszt ich nie może bóć wóższó niż 2R% kwotó 
TTM zł – do kwotó TTM złK 

PK 
�  niepełnosprawnego Ez wójątkiem uczniów z upośledzeniem umósłowóm w stopniu 

umiarkowanóm lub znacznóm)W klas fs-sf szkołó podstawowejI  
 
J niekorzóstającego z podręczników przeznaczonóch do kształcenia specjalnego 
dopuszczonóch do użótku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświató i 
wóchowania – do kwotó POR złK 

4K 
� niepełnosprawnego Ez wójątkiem uczniów słabowidzącóch oraz uczniów z upośledzeniem 

umósłowóm w stopniu umiarkowanóm lub znacznóm)W klas fs-sf szkołó podstawowejI 
korzóstającego  z podręczników przeznaczonóch do kształcenia specjalnego dopuszczonóch 
do użótku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświató i wóchowania; w 
przópadku korzóstania z części podręczników przeznaczonóch do kształcenia ogólnego 
Eniebędącóch podręcznikami przeznaczonómi do kształcenia specjalnego) dopuszczonóch do 
użótku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświató i wóchowaniaI książek 
pomocniczóch lub materiałów dódaktócznóchI koszt ich nie może bóć wóższó niż 4M% kwotó 
TTM zł – do kwotó TTM złK 

RK 
� niepełnosprawnego Ez wójątkiem uczniów z upośledzeniem umósłowóm w stopniu 

umiarkowanóm lub znacznóm)W gimnazjumII niekorzóstającego z podręczników 
przeznaczonóch do kształcenia specjalnego dopuszczonóch do użótku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświató  i wóchowania – do kwotó PRM złK 

� niepełnosprawnego Ez wójątkiem uczniów słabowidzącóch oraz uczniów z upośledzeniem 
umósłowóm w stopniu umiarkowanóm lub znacznóm)W gimnazjumI korzóstającego z 
podręczników przeznaczonóch do kształcenia specjalnego dopuszczonóch do użótku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświató i wóchowania; w przópadku 



korzóstania z części podręczników przeznaczonóch do kształcenia ogólnego Eniebędącóch 
podręcznikami przeznaczonómi do kształcenia specjalnego) dopuszczonóch do użótku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświató  i wóchowaniaI koszt ich nie może 
bóć wóższó niż RM% kwotó SMT zł – do kwotó SMT złK 

sK t załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnegoI o któróm mowa w art. TNbI       
ust. P ustawó z dnia T września NVVNr. o sóstemie oświató. 
 
 
sfK lŚtfAaCwbkfAW 
 
 
tórażam zgodę na przetwarzanie danóch osobowóch wółącznie dla potrzeb programu pomocó materialnej 
dotóczącej dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z ustawą z dnia 2V sierpnia NVVT r. o ochronie danóch 
osobowóch Eaz. r. z 2MM2r.I kr NMNI poz. V2S z późń. zm.). 
 
 

…………………………………..             ..…………………………………. 
          EmiejscowośćI data)                       Epodpis wnioskodawcó) 
 

 

sffK abCYwgA aYobhTloA pwhlŁY t pmoAtfb mowYwkAkfALkfb mowYwkAkfA 

alcfkAkpltAkfAW 

rczeń posiadaL nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i jest uczniem klasó 

………… szkołó podstawowejLgimnazjum. 

t związku z powóższóm wniosek rozpatrzono pozótównieLnegatównie i przóznano dofinansowanie 

na zakup podręczników szkolnóch w kwocieW………………… zł 

 

 

aataW………………..       ……………………………. 
            Epodpis i pieczęć dórektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 



mlrCwbkfb 

N. wgodnie z oozporządzeniem oadó jinistrów z dnia N2 lipca 2MNPr. w sprawie szczegółowóch 
warunków udzielania pomocó finansowej uczniom na zakup podręczników Eaz. r. z 2MNPI poz. 
UNU)I dofinansowanie na zakup podręczników  w roku szkolnóm 2MNPL2MN4 przósługujeW 
 
uczniom szkół podstawowóch i gimnazjów 

· słabowidzącóm 
· niesłószącóm 
· z upośledzeniem umósłowóm w stopniu lekkimI umiarkowanóm lub znacznóm 
· z niepełnosprawnościami sprzężonómi w przópadkuI gdó jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wómieniona wóżej 
- posiadającó orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegoI o któróm mowa w art. TNb ust. 
P ustawó z dnia T września NVVNr. o sóstemie oświatóI uczęszczającóm do wszóstkich klas 
wómienionóch szkół 

 
aofinansowanie zakupu podręczników w roku 2MNP będzie wónosićW 

dla uczniówW 
a) niepełnosprawnóchW klas f - fff szkołó podstawowej 
b) z upośledzeniem umósłowóm w stopniu umiarkowanóm lub znacznóm 

klas fs-sf szkołó podstawowej i gimnazjum 
c) - niekorzóstającóch z podręczników przeznaczonóch do kształcenia 

specjalnego dopuszczonóch do użótku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświató i wóchowania; 

 
 

do kwotó OOR zł 

dla uczniówW 
N) niepełnosprawnóch Ez wójątkiem uczniów słabowidzącóch)W klas f-fff 

szkołó podstawowej  
2) z upośledzeniem umósłowóm w stopniu umiarkowanóm lub znacznóm 

klas fs-sf szkołó podstawowej i gimnazjum 
- korzóstającóch z podręczników przeznaczonóch do kształcenia specjalnego 
dopuszczonóch do użótku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświató i wóchowania; w przópadku korzóstania z części podręczników 
przeznaczonóch do kształcenia ogólnego Eniebędącóch podręcznikami 
przeznaczonómi do kształcenia specjalnego) dopuszczonóch do użótku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświató i wóchowaniaI książek 
pomocniczóch lub materiałów dódaktócznóchI koszt       ich  nie  może  bóć 
wóższó niż ORB kwotó TTM zł 

 
 
 
 

do kwotó TTM zł 

dla uczniów niepełnosprawnóch Ez wójątkiem uczniów z upośledzeniem 
umósłowóm w stopniu umiarkowanóm lub znacznóm)W klas fs-sf szkołó 
podstawowejI niekorzóstającóch z podręczników przeznaczonóch do 
kształcenia specjalnego dopuszczonóch do użótku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświató  i wóchowania 

 
 

do kwotó POR zł 

dla uczniów niepełnosprawnóch Ez wójątkiem uczniów słabowidzącóch oraz 
uczniów   z upośledzeniem umósłowóm w stopniu umiarkowanóm lub 
znacznóm)W klas fs-sf szkołó podstawowejI korzóstającóch z podręczników 
przeznaczonóch do kształcenia specjalnego dopuszczonóch do użótku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświató i wóchowania; w 
przópadku korzóstania z części podręczników przeznaczonóch do kształcenia 
ogólnego Eniebędącóch podręcznikami przeznaczonómi do kształcenia 
specjalnego) dopuszczonóch do użótku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświató i wóchowaniaI książek pomocniczóch lub materiałów 

 
 
 

do kwotó TTM zł 



dódaktócznóchI koszt ich nie może bóć wóższó niż 4MB kwotó TTM zł 

dla uczniów niepełnosprawnóch Ez wójątkiem uczniów z upośledzeniem 
umósłowóm w stopniu umiarkowanóm lub znacznóm)W gimnazjumI 
niekorzóstającóch                               z podręczników przeznaczonóch do 
kształcenia specjalnego dopuszczonóch do użótku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświató i wóchowania 

 
do kwotó PRM zł 

dla uczniów niepełnosprawnóch Ez wójątkiem uczniów słabowidzącóch oraz 
uczniów     z  upośledzeniem umósłowóm w stopniu umiarkowanóm lub 
znacznóm)W gimnazjumI korzóstającóch z podręczników przeznaczonóch do 
kształcenia specjalnego dopuszczonóch do użótku szkolnego przez ministra 
właściwego  do  spraw  oświató                   i  wóchowania;  w  przópadku 
korzóstania z części podręczników przeznaczonóch                  do kształcenia 
ogólnego Eniebędącóch podręcznikami przeznaczonómi do kształcenia 
specjalnego) dopuszczonóch do użótku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświató i wóchowaniaI koszt ich nie może bóć wóższó niż RMB 
kwotó SMT zł 

 
 
 

do kwotó SMT zł 

 

2. tniosek należó złożyć w szkole do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnóm 2MNPL2MN4                            
w terminie do dnia R września OMNPrK  

P. ao wniosku należó dołączóć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wódanego 
przez publiczną poradnię psóchologiczno – pedagogicznąI w tóm poradnię specjalistóczną. 

4. wwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dórektorowi szkołó dowodów 
zakupu podręczników  do wósokości wartości pomocóI o której mowa w pkt. N. 
a) w przópadku zakupów indówidualnóch dowodem zakupu podręczników jest faktura sAT 

wóstawiona imiennie na uczniaI rodzica Eprawnego opiekunaI rodzica zastępczego)I rachunekI 
paragon  lub oświadczenie o zakupie odpowiednio  podręcznikówI książek pomocniczóch i 
materiałów dódaktócznóch.  t przópadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do 
oświadczenia należó dołączóć informację o rozliczeniu wódatków tólko w ramach oządowego 
programu pomocó uczniom   w 2MNPr. – „tóprawka szkolna”. 

b) w przópadku zakupu podręcznikówI książek pomocniczóch i materiałów dódaktócznóch dla 
grupó uczniów kosztó zakupu podręczników do kształcenia ogólnegoI w tóm specjalnegoI są 
zwracane rodzicom uczniów Eprawnóm opiekunomI rodzicom zastępczóm) po przedłożeniu 
potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególnościW imię i nazwisko uczniaI klasę do której 
uczeń będzie uczęszczałI adres szkołóI wókaz zakupionóch podręcznikówI I książek 
pomocniczóch i materiałów dódaktócznóchI kwotę zakupuI datę zakupu i czótelnó podpis 
podmiotu dokonującego zakupu  Enp. przedstawiciela radó rodziców). motwierdzenie 
wóstawia podmiot dokonującó zakupu Enp. rada rodziców) na podstawie fakturó sAT i listó 
uczniówI dla któróch zakupiono podręcznikiI książki pomocnicze i materiałó dódaktóczne. 

 


