Gliwice, dn. ………………………………
Dyrektor
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1
Data wpływu
wniosku

WNIOSEK
UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
WYPRAWKA SZKOLNA 2021/2022*
NR PESEL
Nazwisko, imię rodzica/opiekuna
/ucznia pełnoletniego/NR PESEL
………………………………………
Nazwisko, imię ucznia/uczennicy
INFORMACJE O SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

Nazwa i numer szkoły: TECHNIKUM NR 5/BRANŻOWA SZKOŁA I0 Nr 2**
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach
W roku szkolnym 2021/2022 jest uczniem/uczennicą klasy : ……..

ulica
kod pocztowy

Kozielska 1
4
4
- 1

0

0

miejscowość
województwo

Gliwice
śląskie

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA UCZNIA/UCZENNICY
ulica

nr domu

kod pocztowy

_

miejscowość

nr telefonu kontaktowego
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 poz.
1227) oraz uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym w latach 2020-2022.
Zgodnie z rozporządzeniem pomoc w ramach programu udzielana będzie uczniom:










słabowidzącym,
niesłyszącym,
słabosłyszącym,
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 są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności,
o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczniom 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 2020 r. poz. 910, 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).

Szkoła po przedłożeniu przez wnioskodawcę dowodu zakupu podręczników - faktury, rachunku
imiennego, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników wypłaci odpowiednią kwotę nie wyższą niż
445 zł. w przypadku ucznia/uczennicy technikum i 390 zł. w przypadku ucznia/uczennicy branżowej szkoły.
„Informujemy, że na podstawie RODO wszystkie dane są przetwarzane przez CKZiU nr 1 w Gliwicach.”
……………………………………………………
/podpis wnioskodawcy/

Przyznaną kwotę pomocy finansowej na zakup podręczników proszę przelać:
………………………………………………………………………………………………………………….
/nazwa i adres banku/

………………………………………………………………………………………………………………….
/numer konta/

…………………………………………………………………………………………………………………
/właściciel rachunku/

....................................................
/podpis pełnoletniego ucznia albo jednego z rodziców lub opiekuna prawnego/

Sprawdzono pod względem formalnym.
Członkowie komisji ds. pomocy materialnej:

1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
3. ………………………………………….
4. ………………………………………….

………………………………………
/podpis dyrektora/

* Do wniosku należy dołączyć:
 kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną,
 dowody potwierdzające zakup podręczników.
** Niepotrzebna skreślić.
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