Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników1
(dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosparwnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosparwnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, 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, posiadających 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 2017 r. poz. 59 i 949)
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 i 949) uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do: klasy II i III dotychczasowych zasadniczych szkół
zawodowych, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy IV-VI
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia)

Uwaga! w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym wniosek obejmuje
również dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych2

Wnioskodawca..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy)
DANE DOTYCZĄCE UCZNIA:
Dane osobowe ucznia
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenie
PESEL
Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów
Imię i nazwisko ojca
PESEL ojca
Imię i nazwisko matki
PESEL matki
Miejsce zamieszkania
ulica
kod pocztowy

-

miejscowość
Informacja o szkole, do której uczęszcza uczeń

Nazwa szkoły
W roku szkolnym uczeń uczęszcza do klasy ………………………………………………
2017/2018
(wpisać słownie)
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Nr ………………………………………. wydane przez
…………………………………………………………………………………………………………….....

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez
publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną
Oświadczam, że przedstawione powyżej dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd Miasta Torunia zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016, poz. 922 ze zm.) na potrzeby realizacji Rządowego programu pomocy
uczniom w 2016 r – „Wyprawka szkolna”.

Toruń, ........................... 20... r.

..............................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna )
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podręcznik - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
materiał edukacyjny - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający
postać papierową lub elektroniczną.
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