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Kraków, dn. ……………….. 

WNIOSEK 

 o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. – 

„Wyprawka szkolna” 
 
dotyczy ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej) uczęszczającego w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły 
podstawowej lub klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,  klas III-VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i 
VI – IX  ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego. Również uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy I - III szkoły podstawowej w 
przypadku, gdy nie korzystają z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko: 

2. Adres zamieszkania: 

3. Numer telefonu : 

II. Dane ucznia: 

1. Imię i nazwisko ucznia: 

2. Data i miejsce urodzenia: 

3. Adres zamieszkania: 

4. Nazwa szkoły/placówki oświatowej, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym  

2016/2017:  

5. Klasa: 

 
III. Informacje dotycz ące posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego 
 
1. Nazwa i adres instytucji wydającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

2. Nr i data wystawienia ww. orzeczenia: 

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Rodzaj niepełnosprawności: 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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IV. Rodzaj dofinansowywanych podręczników lub materiałów edukacyjnych, z których 
uczeń będzie korzystał w roku szkolnym 2016/2017. (zaznaczyć wybraną odpowiedź): 
 

o uczeń nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  
(korzysta wyłącznie z podręczników do kształcenia ogólnego lub materiałów 
edukacyjnych), 

o uczeń korzysta wyłącznie z podręczników do kształcenia specjalnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania, 

o uczeń korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz z 
części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących 
podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty lub materiałów 
edukacyjnych, 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikaj ącej z art. 233 kodeksu karnego  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.) oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. 
 
 
 

……………………................. ………………………… 
(data) (podpis wnioskodawcy) 

 
 

  
  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. 
  
  

 
 

………………………… 

 
 

…………………………………… 
(data) podpis rodziców ucznia (prawnych opiekunów, 

rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny 
dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia1 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zgoda rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom 
dziecka) albo pełnoletniego ucznia może być załączona jako odrębny dokument  
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Pouczenie 
 
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017  
w terminie do 7 września 2016 r. 
 
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób 
prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub 
innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących 
rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. 
 
Do otrzymania pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” w 2016 r. są uprawnieni uczniowie: słabowidzący, 
niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół 
specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klas VI ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas III-VI 
ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III i VI – IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów 
plastycznych.  
 
Dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych dotyczy wyłącznie uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, do klas III, gimnazjów lub do szkół 
ponadgimnazjalnych. Zgodnie z art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty materiały 
edukacyjne to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczana, 
mające postać papierową lub elektroniczną. W szczególności są to książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia 
rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez 
nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.  
 
Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do materiałów edukacyjnych również dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I - III szkoły podstawowej, gdy 
nie korzystają z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  
 
Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez 
publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym specjalistyczną. 
 
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 
podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną niepełnosprawnością jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakup materiałów edukacyjnych, jest faktura 
VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą 
rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub 
materiałów edukacyjnych. 
 

Natomiast w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów podstawą refundacji poniesionych 
kosztów za zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub 
podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
niepełnosprawnością jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również 
zakup materiałów edukacyjnych jest przedłożone przez podmiot dokonujący zakupu potwierdzenie, zawierające: 
imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, 
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kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie jest wystawiane na 
podstawie posiadanej przez podmiot zakupujący faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono 
podręczniki lub materiały edukacyjne. 

 
Dowody zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nie muszą być przedłożone z chwilą 

składania wniosku w szkole, jednakże muszą być dostarczone w terminie umożliwiającym określenie wysokości 
kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty. 
 


