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  Załącznik do Zarządzenia Nr 221/2016 
Burmistrza Gminy Kozienice 

Z dnia 08 sierpnia 2016 r. 
 

……........................……….........……..….................... ………………………, dnia .................................. 
/imię i nazwisko Wnioskodawcy/ 

      Miejsce składania wniosków: szkoła macierzysta ucznia 

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

 Termin składania wniosków: do dnia 09.09.2016 r. 
…………………………..…............…......................... 

/adres zamieszkania/ 

 

 
/PESEL* Wnioskodawcy/ 

Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy)□ nauczyciel**□ pracownik socjalny**□ inna osoba**□ 
(właściwe zaznaczyć znakiem – X) 

 

W N I O S E K 
 

o przyznanie pomocy finansowej, w roku szkolnym 2016/2017, na zakup podręczników, książek 

pomocniczych i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” 
 
 

I.  DANE OSOBOWE ORAZ UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA 
 

1. Imię i nazwisko ucznia: ..................................................................................................................................... 

2. Informacja o szkole (nazwa i adres szkoły): ...................................................................................................... 

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

3. Typ szkoły: .................................................,   klasa: ................... 

4. Data i miejsce urodzenia: …………………...................………………….....…......….......................................... 

5. PESEL* ucznia: ………......................………..............…..........…....…......…....…..…........................................ 

6. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………… 

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

7. Telefon /do kontaktów/: ……...……. ………………………………...…...….............................................................. 

 
II.  FORMA POMOCY ORAZ DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA 

 

8. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,  w tym  podręczni-
ków do kształcenia specjalnego, dla 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczającego w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży: 
klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum,  szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodo-
wej, liceum ogólnokształcącego, technikum  lub szkoły specjalnej  przysposabiającej do pracy dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcą-
cej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej  szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólno-
kształcącej szkoły baletowej, lub liceów plastycznych. 

□ kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną 
 

Pomoc dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, obejmuje również zakup książek 
pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych. 
 

 
* W przypadku, gdy nie nadano tego numeru lub w przypadku cudzoziemców należy podać serię i numer dowodu osobi-
stego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
** Za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 
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OŚWIADCZNIE 
 

Uprzedzona(y) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego  potwierdzam własno-
ręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z Rządowym  programem pomocy uczniom w 2015 r. 
- „Wyprawka szkolna” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.  
2014.1182 z późn. zm.). 

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o celu zbierania tych informacji, prawie dostępu do swoich 
danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 
Art. 233 K.K. 

§1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
§2.  Warunkiem  odpowiedzialności  jest,  aby  przyjmujący  zeznanie,  działając  w  zakresie  swoich  uprawnień,  uprze-
dził  zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

 

 
 
 

…....................……………………… 
/czytelny podpis Wnioskodawcy/ 

 

 
 

III. DECYZJA W SPRAWIE PRZYZNANIA/NIEPRZYZNANIA* dofinansowania zakupu 
podręczników: 

 
............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

* Niepotrzebne skreślić 

 
 
 

........................................... ........................................ 
    /pieczęć szkoły/     /pieczęć imienna i podpis dyrektora szkoły/ 


