
1 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATOR 
ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 

 

 

 



2 
 

  DLA KOGO DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW  

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na 
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określa warunki udzielania pomocy w formie 
dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego, lub 
do kształcenia w zawodach dla uczniów: 

 słabowidzących, 

 niesłyszących, 

 słabosłyszących, 

 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje uczniom niepełnosprawnym 
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,  

 liceum ogólnokształcącego, technikum 

  szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy   

 klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły 
sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.  
 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w 
roku szkolnym 2018/2019 do: 

 klas III szkoły podstawowej  

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

 klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,  

 liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy  
 

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.  

Zakup materiałów edukacyjnych nie obejmuje uczniów z ww. upośledzeniami uczęszczających w roku 
szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej, w przypadku, kiedy uczniowie ci korzystają z 
podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 
zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Materiały edukacyjne – to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiający 
realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną (art. 3 pkt. 24 ustawy z 
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty). Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki 
pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki 
oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej. 
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ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM DOFINANSOWANIE DOTYCZY ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW 
(NIE ĆWICZEŃ) DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALNEGO. 
WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI MUSZĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ 
MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA, (CZEGO BRAK np. 
PODRĘCZNIKOM DO NAUKI RELIGII/ETYKI). ZATEM DOFINANSOWANIU NIE PODLEGAJĄ 
KOSZTY ZAKUPU ĆWICZEŃ ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI RELIGII ORAZ ETYKI. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW  

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza 
uczeń w roku szkolnym 2018/2019 w terminie do 26 października 2018 r. 

KRYTERIA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA  

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników w roku szkolnym 2018/2019 przysługuje 
wyłącznie uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Przykładowy wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego opracowania. 

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA  

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę 
szkolną przyznaje się na podstawie złożonego wniosku, niezależnie od dochodów po przedstawieniu 
kserokopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną w tym specjalistyczną. 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK  

 Rodzice; 

 Opiekun prawny; 

 Rodzina zastępcza; 

 Pełnoletni uczeń; 

 Za zgodą przedstawiciela ustawowego, rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia wniosek 
może złożyć: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba. 

OBLICZANIE DOCHODU RODZINY  

 
Pomoc na zakup podręczników w roku 2018 nie jest uzależniona od dochodów. 
 

ROZLICZANIE ZAKUPU  

Dyrektor szkoły po przedstawieniu dowodu zakupu, zwraca koszty kupna podręczników do wysokości 
wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. 

DOWODEM ZAKUPU JEST: 

1. Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego, rodzica zastępczego, 
osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka; 

2. Rachunek, paragon; 
3. Oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego 

dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów 
edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. -,, Wyprawka 
szkolna’’. 
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W przypadku zbiorowego zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych zwrot kosztów następuje 
po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje: 

1. imię i nazwisko ucznia; 
2. klasa do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019; 
3. adres szkoły; 
4. wykaz zakupionych podręczników; 
5. kwota zakupu; 
6. data zakupu; 
7. czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE JEŻELI ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ZOSTAŁ ZREFUNDOWANY W 
CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI W RAMACH PROGRAMU ,,WYPRAWKA SZKOLNA’’ NIE MA 
PODSTAWY DO REFUNDACJI TYCH SAMYCH KOSZTÓW W RAMACH NP. WYPŁATY 
STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB INNYCH PROGRAMÓW. 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019  

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III szkoły podstawowej, 
którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania 

do kwoty 175 zł 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, 
klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

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 jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających 
do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 
branżowych szkołach I stopnia lub klasy I i II branżowej szkoły I 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 jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających 
do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej sztuk pięknych, klas VII-IX 
ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego 

do kwoty 445 zł 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA SZKÓŁ – JEDNOSTKI PROWADZONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA 

POZNANIA ZA POŚREDNICTWEM WYDZIAŁU OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA  
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 Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły. 

 Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do 
otrzymania dofinansowania i przekazuje ją do Prezydenta Miasta Poznania reprezentowanego 
przez Poznańskie Centrum Świadczeń w FORMIE PAPIEROWEJ. 

Listy uczniów według ustalonego wzoru, który znajduje się na stronie internetowej www.pcs-
poznan.pl w zakładce: ŚWIADCZENIA DLA UCZNIA – WYPRAWKA SZKOLNA 2018 należy 
przekazać do Poznańskiego Centrum Świadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 06 listopada 
2018 r. 

NIE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ LIST BEZPOŚREDNIO DO URZĘDU MIASTA POZNANIA – LISTY 
NALEŻY SKŁADAĆ  WYŁĄCZNIE W POZNAŃSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ. 

WAŻNE: UPRAWNIONYCH UCZNIÓW NALEŻY WPISAĆ NA LISTĘ WEDŁUG KRYTERIUM, Z 
KTÓREGO WYNIKA UPRAWNIENIE 

WYPEŁNIAJĄC LISTY NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ SZKOŁY (OGÓLNODOSTĘPNA 
LUB SPECJALNA)  

 Po otrzymaniu listy uczniów Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez PCŚ 
przekazuje dyrektorom szkół informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania 
dofinansowania. 

 Prezydent Miasta przekazuje przyznane środki na zakup podręczników na rachunek bankowy 
szkoły. 

INFORMACJE DLA SZKÓŁ – JEDNOSTKI NIEPROWADZONE PRZEZ PREZYDENTA 

MIASTA POZNANIA.  

 Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły. 

 Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do 
otrzymania dofinansowania i przekazuję ją do Prezydenta Miasta Poznania reprezentowanego 
przez Poznańskie Centrum Świadczeń w FORMIE PAPIEROWEJ. 

Listy uczniów według ustalonego wzoru, który znajduje się na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl 
w zakładce: ŚWIADCZENIA DLA UCZNIA – WYPRAWKA SZKOLNA 2018/2019 należy przekazać do 
Poznańskiego Centrum Świadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 09 listopada 2018 r. Do listy 
należy dołączyć dokumenty poświadczające zakup podręczników przez poszczególnych uczniów. 
Ponadto należy przekazać informację o numerze konta bankowego rodzica lub innego opiekuna 
dziecka, na, który zostanie dokonany zwrot kosztów dofinansowania. Informacja ta powinna zawierać: 

1. Imię i nazwisko ucznia objętego dofinansowaniem 
2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka 
3. Adres zamieszkania ucznia 
4. Nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza uczeń 
5. Nazwę banku 
6. Numer rachunku bankowego 
7. Numer PESEL rodzica/ opiekuna, który jest właścicielem rachunku bankowego 

NIE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ LIST BEZPOŚREDNIO DO URZĘDU MIASTA POZNANIA. 

WYPEŁNIAJĄC LISTY NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ SZKOŁY (OGÓLNODOSTĘPNA 
LUB SPECJALNA)  

 Po otrzymaniu listy uczniów Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez PCŚ 
przekazuje dyrektorom szkół informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania 
dofinansowania. 

 Prezydent Miasta przekazuje przyznane środki na zakup podręczników na rachunek bankowy 
rodzica ucznia/opiekuna ucznia. 
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Realizacja zwrotu wnioskodawcom kosztu zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych 
nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r.  

WZORY LIST / WNIOSKÓW  

 
1. Wzór wniosku – załącznik nr 1 wraz z oświadczeniem dotyczącym wypłaty 

 
2. Wzory list zostały udostępnione do pobrania na stronie Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej. Przygotowano wzory dla następujących szkół: 

 Szkoła podstawowa klasa  III 

 Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 

 Liceum ogólnokształcące 

 Zasadnicza szkoła zawodowa 

 Technikum 
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         Poznań, dnia ...................... 

 
 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego 
programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” 

 
 
Dane wnioskodawcy: 

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

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

3. Telefon……………………………………………………………………………………….. 

 

Wnoszę o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia klasy ………… 

Dane osobowe ucznia: 

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

2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania ucznia………………………………………………………………… 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - proszę zaznaczyć krzyżykiem rodzaj 
niepełnosprawności ucznia  
 
 słabowidzący  

 niesłyszący 

 słabosłyszący 

 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 jedną z niepełnosprawności  jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

 
 
W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w 
art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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.. 
 
 
 
 
Oświadczenie: 
 1.  Oświadczam, że powyższe dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem 

faktycznym. 
 2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy 

uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. 
 
 
............................................................................. 

                                                                                                           (czytelny  podpis wnioskodawcy) 
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Oświadczenie o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych 
 

Oświadczam, że dla ucznia wskazanego we wniosku dokonano zakupu 
następujących podręczników/ materiałów edukacyjnych1: 
 
1. ……………………………………………………………….................       …………....... 

                            (tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne                                 (cena) 

2. ………………………………………………………………..................       …………...... 

                            (tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne                                 (cena) 

3. ………………………………………………………………..................       …………...... 

                            (tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne                                 (cena) 

4. ………………………………………………………………..................       …………...... 

                            (tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne                                 (cena) 

5 ……………………………………………………………….................       …………........ 

                            (tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne                                 (cena) 

6. ………………………………………………………………..................       …………...... 

                            (tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne                                 (cena) 

7. ………………………………………………………………..................       …………...... 

                            (tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne                                 (cena) 

8. ………………………………………………………………..................       …………...... 

                            (tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne                                 (cena) 

9. ………………………………………………………………..................       …………...... 

                            (tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne                                 (cena) 

10. ………………………………………………………………..................       ………….... 

                            (tytuł, autor podręcznika)/materiały edukacyjne                                 (cena) 

 

Suma      
…………………………. 

W załączeniu: 
 przedkładam paragon (-y) z dnia 

……………………………………………………. 
 nie przedkładam  paragonu (-ów)  

 

Jednocześnie oświadczam, że zakupione i wymienione powyżej podręczniki 
/materiały edukacyjne na rok szkolny 2018/2019 rozliczam wyłącznie w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna.” 
 

data,……………………………… 
                                                                                     ………………………………… 

podpis rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastępczych,  

                                                           
1 dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dotyczy wyłącznie uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 



Strona 3 z 2  
 

osób prowadzących rodzinny dom 
dziecka) albo pełnoletniego ucznia



 

 
 

OŚWIADCZENIE 
DOTYCZĄCE WYPŁATY DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU „WYPRAWKA SZKOLNA 2018” 

 

Nazwisko i imię wnioskodawcy:  

Adres wnioskodawcy:  

 
Przyznane dofinansowanie proszę przekazywać na konto: 

 Nr rachunku 

                          

Nazwa banku:  

 
 

Poniższe proszę wypełnić, jeżeli właścicielem konta jest inna osoba niż ubiegająca się 
o świadczenia lub podany wyżej numer rachunku jest rachunkiem wspólnym 
 
Nazwisko i imię 

właściciela/współwłaściciela konta: 
 

Adres właściciela/współwłaściciela konta:  

Numer PESEL:  

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wyżej 

wymienionym zakresie w celu wypłaty świadczeń przyznanych przez Poznańskie Centrum 

Świadczeń dla Pani/Pana 

…………………………………………………………………………………………… na w/w 

rachunek bankowy, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem. 

 

 
 

  

(miejscowość, data)  (podpis właściciela/współwłaściciela 
konta) 

 

 
 

  

(miejscowość, data)  (podpis osoby ubiegającej się) 
 

 

Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w 

ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r – „Wyprawka szkolna”. 

 
 

  



 

 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY III 

Nazwa/ pieczątka szkoły Adres szkoły Osoba sporządzająca listę Telefon kontaktowy  
oraz adres e-mail 

 
 
 

   

Należy zaznaczyć właściwe: 

 Szkoła ogólnodostępna 

 Szkoła specjalna 
LISTA UCZNIÓW UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 

2018/2019 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami 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 nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej 

i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Zakup materiałów 
edukacyjnych do 
wysokości kwoty 

określonej w 
rozporządzeniu 

Wysokość 
dofinansowania 

1.   
 

 175,00 zł  

2.   
 

 175,00 zł  

3.   
 

 175,00 zł  

4.   
 

 175,00 zł  

5.   
 

 175,00 zł  



 

 
 

6.   
 

 175,00 zł  

7.   
 

 175,00 zł  

8.   
 

 175,00 zł  

9.   
 

 175,00 zł  

10.   
 

 175,00 zł  

11.   
 

 175,00 zł  

12.   
 

 175,00 zł  

SUMA  

 
UWAGA! W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej dofinansowanie obejmuje zakup materiałów edukacyjnych 
wyłącznie w przypadku, kiedy 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 ( NASZ ELEMENTARZ, NASZA SZKOŁA). 
Materiały edukacyjne – to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać 
papierową lub elektroniczną (art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty). Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki 
pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji 
przedszkolnej. 

 
Imię i nazwisko dyrektora zatwierdzającego listę Podpis wraz z pieczątką 

 
 
 

 



 

 
 

SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY 

Nazwa/ pieczątka szkoły Adres szkoły Osoba sporządzająca listę Telefon kontaktowy  
oraz adres e-mail 

 
 
 

   

 

LISTA UCZNIÓW UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 

2018/2019 
 

 
Lp. 

 
Imię i nazwisko ucznia 

Zakup podręczników lub 
materiałów dydaktycznych 

do wysokości kwoty 
określonej w 

rozporządzeniu 

Wysokość 
dofinansowania 

13.   
 

225,00 zł  

14.   
 

225,00 zł  

15.   
 

225,00 zł  

16.   
 

225,00 zł  

17.   
 

225,00 zł  

18.   
 

225,00 zł  

19.   
 

225,00 zł  



 

 
 

20.   
 

225,00 zł  

21.   
 

225,00 zł  

22.   
 

225,00 zł  

23.   
 

225,00 zł  

24.   
 

225,00 zł  

25.   
 

225,00 zł  

26.   
 

225,00 zł  

27.   
 

225,00 zł  

SUMA  

 
 

Imię i nazwisko dyrektora zatwierdzającego listę Podpis wraz z pieczątką 

 
 
 

 

 

 

  



 

 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Nazwa/ pieczątka 
szkoły 

Adres szkoły Osoba sporządzająca 
listę 

Telefon kontaktowy  
oraz adres e-mail 

 
 
 

   

Należy zaznaczyć właściwe: 

 Szkoła ogólnodostępna 

 Szkoła specjalna 
 

LISTA UCZNIÓW UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU 

PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 
 

Rodzaj niepełnosprawności ucznia 

Dofinansowanie do 
wysokości kwoty 

określonej w 
rozporządzeniu  

A Uczeń słabowidzący  
445,00 zł 

 

B Uczeń słabosłyszący 

C Uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

D Uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

E Uczeń niesłyszący 

F Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

G Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

          225,00 zł 
 

 

Lp. Imię i nazwisko 
ucznia 

Klasa Niepełnospraw
ność 

A,B,C,D,E,F 
lub G  

Wysokość 
dofinansowa

nia 

1.   
 

   

2.   
 

   

3.   
 

   

4.   
 

   

5.   
 

   

6.   
 

   

7.   
 

   

8.   
 

   

9.      



 

 
 

 

10.   
 

   

11.   
 

   

12.   
 

   

13.   
 

   

14.   
 

   

15.   
 

   

SUMA  

 
 
Imię i nazwisko dyrektora zatwierdzającego 

listę 
Podpis wraz z pieczątką 

 
 
 

 

 

 

  



 

 
 

DOTYCHCZASOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

KLASY III 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

KLASA I i II 

Nazwa/ pieczątka 
szkoły 

Adres szkoły Osoba sporządzająca 
listę 

Telefon kontaktowy  
oraz adres e-mail 

 
 
 

   

Należy zaznaczyć właściwe: 

 Szkoła ogólnodostępna 

 Szkoła specjalna 
 

LISTA UCZNIÓW UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU 

PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 
 

Rodzaj niepełnosprawności ucznia 

Dofinansowanie do 
wysokości kwoty 

określonej w 
rozporządzeniu  

A Uczeń słabowidzący  
390,00 zł 

 

B Uczeń słabosłyszący 

C Uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

D Uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

E Uczeń niesłyszący 

F Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

G Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

          225,00 zł 
 

 

Lp. Imię i nazwisko 
ucznia 

Klasa Niepełnospraw
ność 

A,B,C,D,E,F 
lub G  

Wysokość 
dofinansowa

nia 

1.   
 

   

2.   
 

   

3.   
 

   

4.   
 

   

5.   
 

   

6.   
 

   

7.      



 

 
 

 

8.   
 

   

9.   
 

   

10.   
 

   

11.   
 

   

12.   
 

   

13.   
 

   

14.   
 

   

15.   
 

   

SUMA  

 
 
Imię i nazwisko dyrektora zatwierdzającego 

listę 
Podpis wraz z pieczątką 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

TECHNIKUM 

Nazwa/ pieczątka 
szkoły 

Adres szkoły Osoba sporządzająca 
listę 

Telefon kontaktowy  
oraz adres e-mail 

 
 
 

   

Należy zaznaczyć właściwe: 

 Szkoła ogólnodostępna 

 Szkoła specjalna 
 

LISTA UCZNIÓW UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU 

PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 
Rodzaj niepełnosprawności ucznia 

Dofinansowanie do 
wysokości kwoty 

określonej w 
rozporządzeniu  

A Uczeń słabowidzący  
445,00 zł 

 

B Uczeń słabosłyszący 

C Uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

D Uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

E Uczeń niesłyszący 

F Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

G Uczeń z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym 

          225,00 zł 
 

 

Lp. Imię i nazwisko 
ucznia 

Klasa Niepełnospraw
ność 

A,B,C,D,E,F 
lub G  

Wysokość 
dofinansowa

nia 

1.   
 

   

2.   
 

   

3.   
 

   

4.   
 

   

5.   
 

   

6.   
 

   

7.   
 

   

8.   
 

   

9.      



 

 
 

 

10.   
 

   

11.   
 

   

12.   
 

   

13.   
 

   

14.   
 

   

15.   
 

   

SUMA  

 
 
Imię i nazwisko dyrektora zatwierdzającego 

listę 
Podpis wraz z pieczątką 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


