
                                                                                            Załącznik  do  Zarządzenia  Nr  397/2016 

  Prezydenta Miasta Bydgoszczy 

  z dnia  5 sierpnia 2016 r. 

                                                                                                           

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

                                                                                          ( miejscowość, data) 

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

(wnioskodawca: imię, nazwisko) 

 

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

(adres zamieszkania) 

 

……………………………………………                                                Do Dyrektora 

 

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

 

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

Wniosek 

 
o dofinansowanie  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, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, 

słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  

oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa   

w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), 

uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas VI szkół 

podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: 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.  

W przypadku 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 w roku 

szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i VI szkół podstawowych,  klas III  

gimnazjów, lub szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów 

edukacyjnych, z wyłączeniem uczniów, którzy korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) 

Dane: 

Imię i nazwisko ucznia Szkoła Klasa 

Rodzaj niepełnosprawności 

wynikającej z orzeczenia o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

Data 

wystawienia 

orzeczenia/ 

przez kogo 

orzeczenie 

wydane 

 

Kwota 

dofinansowania*: 

 

 

   

 

*wybrać właściwą kwotę z punktów 1-10 



 

1) uczniowie niepełnosprawni: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym, realizujący kształcenie  w klasie VI szkoły podstawowej albo  klasie III gimnazjum, 

którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego albo uczniowie uczęszczający do 

szkoły ponadgimnazjalnej - maksymalna kwota dofinansowania 225 zł, 

2) uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,  

w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, realizujący kształcenie  

w klasie  VI szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych  

do kształcenia specjalnego - maksymalna kwota dofinansowania 325 zł,  

3) uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,  

w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, realizujący kształcenie  

w klasie  III  gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego – maksymalna kwota dofinansowania 350 zł, 

4) uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,  

w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, realizujący kształcenie  

w zasadniczej szkole zawodowej – maksymalna kwota dofinansowania 390 zł, 

5) uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,  

w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, realizujący kształcenie  

w liceum ogólnokształcącym lub technikum - maksymalna kwota dofinansowania 445 zł, 

6) uczniowie niepełnosprawni: niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona powyżej, realizujący kształcenie w klasie VI szkoły podstawowej, 

którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego -  maksymalna kwota 

dofinansowania 770 zł, 
7) uczniowie niepełnosprawni: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, realizujący kształcenie w klasie VI szkoły podstawowej lub  klasie III gimnazjum, 

którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego - maksymalna kwota 

dofinansowania 770zł. 
8) uczniowie niepełnosprawni: niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona powyżej, realizujący kształcenie w klasie III gimnazjum, którzy 

korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego - maksymalna kwota dofinansowania 

607 zł, 
9) uczniowie niepełnosprawni: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym, realizujący kształcenie w klasie I-III szkoły podstawowej, w przypadku, gdy nie 

korzystają z podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej, zapewnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania - maksymalna kwota dofinansowania 175 zł. 

10) W przypadku uczniów niepełnosprawnych korzystających z części podręczników  

do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego  

lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania nie może być wyższa niż: 

 



a) 192,50 zł – w przypadku uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku  

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, 

b) 308 zł – w przypadku uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających  

do klasy  VI szkoły podstawowej, 

c) 303,50 zł -  w przypadku uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  wymieniona powyżej,  uczęszczających  

do klasy III gimnazjum. 

 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 

 

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny  

(Dz.U.z 1997r,Nr 88, poz. 553 z późń. zm.) w związku z zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy. 

 

 

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia powyższego wniosku. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest placówka oświatowa będąca  adresatem 

przedmiotowego wniosku. 

Dane podaję dobrowolnie oraz mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych  

oraz ich poprawiania.  

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                              (podpis osoby składającej wniosek)                                                                                                                                                     


