
…………….………………………………………. 
(miejscowość, data) 

………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania: ulica) 

 

………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość) 

 

………………………………………………………………… 
(nr telefonu) 

Dyrektor 
 

……….……………….……………………………….. 
 

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

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 10 WRZESIEŃ 2021 r. 

 
Wniosek o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 
zakupu podręczników,  materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 

szkolnym 2021/2022  
  
 

Dotyczy uczniów słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności 
o których mowa powyżej- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

 

Na podstawie 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 wnioskuję o 
przyznanie dofinasowania dla ucznia: 
 
I. Dane osobowe ucznia 

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………….…..………….…………………………………………………  

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….………………………………..……  

3. Klasa, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022.........................................  

 
II. Do wniosku załączam kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo oświatowe lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 
 



III. Forma wypłaty dofinansowania (należy podać numer rachunku bankowego na który przekazane ma 

zostać dofinansowanie lub numer dowodu osobistego w przypadku gdy dofinansowanie będzie przekazane do 

rąk własnych ): 

Dofinansowanie proszę przekazać na rachunek bankowy o numerze:  

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

którego właścicielem jest ………………………………………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
lub 
 
Imię i nazwisko osoby, której będzie wypłacone dofinansowanie …………………………………………………….. 
 
Seria i numer dowodu osobistego osoby, której będzie wypłacone dofinansowanie:………………………….. 
 
 
IV. Za przedkładanie, w celu pozyskania środków pieniężnych, podrobionych, przerobionych,, 
poświadczających nieprawdę  albo nierzetelnych dokumentów, osoba składająca oświadczenie może być 
pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego oraz karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 
 
 

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

( miejscowość, data)              (czytelny podpis wnioskodawcy)  
 

 

 

VI. Adnotacje szkoły: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………. 

                     (podpis upoważnionego pracownika) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 

 

1. Wniosek należy złożyć w szkole do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2021 r.  

2. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (w latach 

ubiegłych program ten funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”), pomoc przysługuje uczniom:  

1. słabowidzącym,  

2. niesłyszącym,  

3. słabosłyszącym, 

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 są to niepełnosprawności  spośród 

niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt. 1 - 6, 

8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

9.  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród 

niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt. 1-6 i 8 

-posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), albo orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 

2019 r. poz. 1287). 

 

3. W roku szkolnym 2021/2022  

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do 

użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów 

edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa  w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty1 oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art.3 pkt. 

25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2 jest udzielana: 

1) uczniom, o których mowa w pkt 2 ppkt 1-7 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: 

- branżowej szkoły I stopnia,  

- branżowej szkoły II stopnia, 

- 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, 

2) uczniom, o których mowa w pkt 2 ppkt 8 i 9 uczęszczającym w roku szkolnym 2021/2022 do 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 

                                                           
1 art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, 

umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie 

edukacyjnym - mający postać papierową lub elektroniczną; 

2 art.3 pkt.25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty- materiał ćwiczeniowy - należy przez to rozumieć materiał 

przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności; 



2. 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 dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych 

od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z  art.115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – 

Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  będzie udzielana 

uczniom, o których mowa w pkt 2 ppkt 1-7 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do: 

- klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum. 

3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o 

których mowa w art.3 pkt. 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3 będzie 

udzielana uczniom, o których mowa w pkt 2 ppk 1-7 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:  

- branżowej szkoły I stopnia, 

- branżowej szkoły II stopnia, 

- klas I - III pięcioletniego technikum, 

- klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum. 

 
4. Pomoc jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek 

nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego 

ucznia. 

 

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzyma zwrot środków do wysokości 

wydatków poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

jednak nie większy niż wymienione niżej kwoty: 

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w 

przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród 

następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, 

słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z 

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

zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2021/2022; 

do kwoty 225 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 

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

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to 

niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej 

uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia 

lub branżowej szkoły II stopnia; 

do kwoty 390 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 

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

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy  są to 

niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, 

uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I - III czteroletniego 

do kwoty 445 zł 

                                                           
3 art.3 pkt.24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu 

- mający postać papierową lub elektroniczną;  

 
 



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. 

 

 

6. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:  

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 

ust.10  ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r. – Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia 

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

– Prawo oświatowe oraz dowody zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

ponieważ pomoc materialna w ramach programu stanowi refundację poniesionych wydatków. 

7. DOWODY ZAKUPU 

W celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych do wniosku należy przedłożyć dowody zakupu. W przypadku zakupów indywidualnych 

dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów 

edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych 

jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon 

lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o 

rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do 

kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia 

zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy 

uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w  latach 2020–2022. W przypadku zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszt zakupu 

jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom, do wysokości wartości pomocy,  po 

przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby 

szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022, wykaz zakupionych 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i 

czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał 

zakupu (np. szkoła), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

8. ZASADY ZWROTU ŚRODKÓW  

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor szkoły. Informacje o sposobie 

rozpatrzenia wniosku, kwocie przyznanego dofinansowania oraz sposobie i terminie wypłaty można 

będzie uzyskać w szkole, do której uczeń uczęszcza.  

W przypadku uczniów niepublicznych szkół ponadpodstawowych, publicznych szkół 

ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Miasta Zgorzelec i Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu wypłata nastąpi bezpośrednio z Urzędu 

Miasta Zgorzelec odpowiednio na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku lub 

do rąk własnych. 

Zwrot dofinansowania nastąpi po otrzymaniu przez gminę z budżetu państwa środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel. 



Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz wskazanie grup uczniów, którym przysługuje pomoc 

zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z  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 (Dz. U z 2020 r., 

poz.1227)  - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001227 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001227

