
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr  136/2018 

Burmistrza Miasta Turku 

z  20 września 2018 r. 
 

 

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

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

….....................................................                                                                                                                   
  (adres zamieszkania lub siedziby) 

 

....................................................... 
      (pokrewieństwo/funkcja)                                               

                      

             Do Dyrektora 

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

                                         w Turku 

Wniosek 

 

o dofinansowanie zakupu podręczników* i materiałów edukacyjnych** w na rok 

szkolny 2018/2019 r.: 

 

1. Wnoszę o dofinansowanie zakupu  podręczników  dla ucznia: 

 

Lp

. 

Imię i nazwisko ucznia Adres zamieszkania Klasa Rodzaj niepełnosprawności 

ucznia 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania  

      

      

      

      

      

      

 *   Pomoc w  formie dofinansowania  zakupu  podręczników  będzie przysługiwać: 
uczniom niepełnosprawnym  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 2018 r., poz. 996, 1000,1290 

i 1669),oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) 

słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową,  

w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi  w  przypadku, 

gdy  jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej  uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do  

klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I  

i II branżowej szkoły I stopnia, szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV – VI 

ogólnokształcącej szkoły sztuk pieknych, klasy VII – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum 

plastycznego. 
 

 



** w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 

2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej (w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć 

z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania - „Nasza szkoła”) , klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej organizowanych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum 

ogólnokształcącego i technikum lub szkoły przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup  

materiałów edukacyjnych  

 

2. Do wniosku załączam: 

Lp. Rodzaj dokumentu* 

  

  

  

  

* Do  wniosku  należy  dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną..   

 

 

Świadomy odpowiedzialności  z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 

533 ze  zm.) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne  z  prawdą. 

                             Zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2016 r.  Nr  poz. 922),  

                wyrażam zgodę  na wykorzystanie powyższych danych do realizacji programu dofinansowania  

                 zakupu podręczników. 

 

 

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

                                                                                                                  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 


