
………………………………….        Radom, dnia ........................... 
 
/imię i nazwisko wnioskodawcy/ 
 
…………………………………. 
 
/adres zamieszkania, telefon/ 

Dyrektor 
 

……………………………………………………      
/nazwa szkoły/ 

w Radomiu 
 
 

Wniosek 
o udzielenie pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych    i/lub materiałów ćwiczeniowych                           
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych    i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022. 
 

I. Wnoszę o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych 
(niepotrzebne przekreślić) dla: 
Imię i nazwisko: .....................................................................................................  ucznia/uczennicy klasy .................... 
Data i miejsce urodzenia .................................................……………………………………PESEL …………………………………………….. 
Adres  zamieszkania ucznia/uczennicy: ……………………………………….………………………………..………………………………….  
     445 zł 
Wnioskowana kwota dofinansowania: …………….… zł (słownie ……………………...……………………….………………………………….) 

II. Do wniosku załączam kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
III. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydano z uwagi na - proszę zaznaczyć krzyżykiem rodzaj 

niepełnosprawności ucznia 
 

słabowidzący 
niesłyszący 
słabosłyszący 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

 
 
 

IV. Oświadczenie: 
Oświadczam, że powyższe dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb udzielenia pomocy w ramach Rządowego 
programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022. 
 

............................................................................. 
/czytelny podpis wnioskodawcy/ 

 
 
Podstawa prawna: · Uchwała Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. r. w sprawie Rządowego programu 
pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych                        
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022, · Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r.                        
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1227). 
 
Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest:  
•  faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego   
opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna 
faktycznego 
•  faktura imienna 
•  oświadczenie o zakupie  podręczników 
 
 


