
                                                                                                           Załącznik  do  Zarządzenia  Nr 439/2020 

                  Prezydenta Miasta Bydgoszczy 

                  z dnia 28 lipca 2020 r. 

                                                                                                           

                                                                                                                           

…………..………..……........................                                                                  ........................................... 
      (wnioskodawca*: imię, nazwisko)                                                                                          (miejscowość, data) 

 

…............................................................ 
     (adres zamieszkania, nr kontaktowy) 

 

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

                                                                                                                                  

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

 

                                                                                                                      …………………………………... 
                                                                                                                                (nazwa i adres szkoły) 

 

 

Wniosek 
 

o udzielenie uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, 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, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa  w art. 127 ust. 10 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w rozporządzeniu 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 

 

Dane: 

Imię i nazwisko ucznia 

Nazwa szkoły 

(w przypadku 

zespołów szkół także 

typ szkoły: np. 

liceum, technikum 

szkoła branżowa I 

stopnia, szkoła 

branżowa II stopnia) 

 

 

 

Adres szkoły 
Klasa 

Rodzaj 

niepełnosprawności 

wynikającej z 

orzeczenia o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

 

Maksymalna 

kwota 

dofinansowania

**: 

 

  

  

 

 

 

 

Do wniosku dołączam kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego*** nr …………………. z dnia  ………… 

 

wydanego przez………………………………………………………. 

 

 

*Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia 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, wniosek może zostać złożony przez: rodziców ucznia, prawnych 



opiekunów, rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) albo przez 

pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia 

(prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.  

 

 

**należy wybrać właściwą kwotę z punktów 1-3: 

 
1) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do szkoły specjalnej przysposabiającej  

do pracy– maksymalna kwota dofinansowania 225 zł; 

 

2) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

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, uczęszczający do branżowej szkoły I stopnia  lub branżowej szkoły II stopnia – maksymalna kwota 

dofinansowania 390 zł;  

 

3) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

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, uczęszczający: 

- w roku szkolnym 2020/2021 do klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II–III 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum 

ogólnokształcącym, klasy I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonych w pięcioletnim technikum  – maksymalna kwota dofinansowania 445 zł;  

- w roku szkolnym 2021/2022 do klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I-III 

pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim 

technikum  – maksymalna kwota dofinansowania 445 zł;  

- w roku szkolnym 2022/2023 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy I-IV pięcioletniego technikum, 

klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum – maksymalna 

kwota dofinansowania 445 zł;  

 

 

 

*** Zgodnie z § 8 ust. 5 rozporządzenia 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 - do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

 

 

 

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) w związku z zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy. 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                              ……………………………………….                      
(miejscowość i data)                                                              (podpis osoby składającej wniosek) 


