Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2019.Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 16 sierpnia 2019r.
Mszana Dolna, dnia ………………..

DANE WNIOSKODAWCY:
…………………………….…….
(imię i nazwisko)
…………………………………….…..
(adres zamieszkania)
…………………..…………….……….
(numer telefonu)

DYREKTOR
…………………….………………….
(nazwa szkoły)
……….……………….……………………..
(adres szkoły)

WNIOSEK
O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY
UCZNIOM W 2019 R. – „ WYPRAWKA SZKOLNA”
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1342) wnioskuję o pomoc dla:
Dane ucznia:
1.

IMIĘ

2.

NAZWISKO

3.

ADRES
ZAMIESZKANIA

ul.

kod pocztowy

-

nr
domu

nr
lokalu

nr
domu

nr
lokalu

Miejscowość

4. DATA I MIEJSCE
URODZENIA
NAZWA SZKOŁY, DO
5. KTÓREJ
UCZĘSZCZA UCZEŃ
6. ADRES SZKOŁY

ul.
kod
pocztowy

-

Miejscowość

klasa

1

Informacje dotyczące posiadanego przez ww 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:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem,
są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………
podpis wnioskodawcy1

1

W przypadku złożenia wniosku przez nauczyciela, pracownika socjalnego lub inną osobę, należy do wniosku
załączyć zgodę rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom
dziecka oraz opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci) albo pełnoletniego ucznia na ubieganie się o pomoc w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.
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Pouczenie
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020
w terminie do 9 września 2019 r. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów,
rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) albo pełnoletniego ucznia, a także
nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r. pomoc, w formie
dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana 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 –
Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do
kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania, oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy
o systemie oświaty, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. branżowej szkoły I stopnia,
2. klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
3. klas I–III dotychczasowego trzy letniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum
ogólnokształcącym,
4. klasy I pięcioletniego technikum,
5. klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
6. szkoły specjalnej przysposabiających do pracy,

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 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczonych od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 115 ustawy o
zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, będzie udzielana
uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020
do:
1. klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,
2. klas II–IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych , o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy o
systemie oświaty będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
2. klasy I technikum pięcioletniego,
3. klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
4. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez
publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym specjalistyczną.
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Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić maksymalnie:
Dla ucznia:
1) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
2) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest
niepełnosprawność
intelektualna
w
stopniu
umiarkowanym
lub znacznym,
-uczęszczającego 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, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Dla ucznia:
1) słabowidzącego,
2) niesłyszącego,
3) słabosłyszącego,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia
Dla ucznia:
1) słabowidzącego,
2) niesłyszącego,
3) słabosłyszącego,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
uczęszczającego do 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, 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 ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w
liceum sztuk plastycznych.

do kwoty 225 zł

do kwoty 390 zł

do kwoty 445 zł

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.
Natomiast w przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów podstawą
refundacji poniesionych kosztów za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych jest przedłożone przez
podmiot dokonujący zakupu potwierdzenie zawierające: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły,
klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2010, wykaz zakupionych podręczników lub
materiałów edukacyjnych, 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 wysokość
kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty.
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