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               Krobia, dnia ……………………. 
                                                                                                                   

  
                                                                             Dyrektor 

                                                                                              Zespołu Szkoły Podstawowej           

        im. prof. J. Zwierzyckiego i Gimnazjum 

                                  w Krobi 
             

 

WNIOSEK 

o przyznanie „WYPRAWKI SZKOLNEJ ”  na rok szkolny 2015/ 2016. 

(dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)  

 

Wnioskodawca:……………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

 
zamieszkała/y

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

nr  telefonu ………………………………
 
  

(Wnioskodawcami mogą  być: rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, nauczyciel lub inna osoba – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodzica)  

I. Dane ucznia ubiegającego się o „ Wyprawkę Szkolną ”  

 

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

     2. Data urodzenia……………………………….……., PESEL ucznia ……………………………………… 

     3. Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………. 

     4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………….…….………...………... 

     5. Adres zameldowania na pobyt stały ……………………………………………………..……………......... 

     6. Klasa………………………………………………………………………………………..………………. 

 

II. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ……………….wydane  przez    

    

    Poradnię   Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyniu z dnia ......................................... 

 

     Występująca niepełnosprawność u dziecka: 

      

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

 

       W załączeniu kserokopia orzeczenia. 
 

 

III. Rodzaj dofinansowywanych podręczników lub materiałów edukacyjnych, z których 

   uczeń będzie korzystał w roku szkolnym 2015/2016. 

    (zaznaczyć wybraną   odpowiedź): 

 

 uczeń nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do 

użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

     ( korzysta wyłącznie z podręczników do kształcenia ogólnego lub materiałów 

      edukacyjnych), 
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 uczeń korzysta wyłącznie z podręczników do kształcenia specjalnego 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, 

 uczeń korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do 

użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz z 

części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących 

podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do 

użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty, lub materiałów 

edukacyjnych, 

 

IV.  Oświadczenia: 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. 

U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że powyższe dane są 

prawdziwe. 
 

                                                                                                                                        

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

wyłącznie dla potrzeb Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r.- „Wyprawka 

szkolna”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

 

  
 Krobia, dnia …………………………                                                            ………………………………………………… 

         (podpis wnioskodawcy) 
 

 

 
 

 

IV. Adnotacje szkoły : 

 

Wniosek zaakceptowano: …………………………….. 

                                           (pozytywnie, negatywnie)  
 

 
 

 

 

 

 

  
Krobia, dnia …………………………                                                            ………………………………………………… 

                                                                                                                                               (  podpis dyrektora) 

 


