
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.133.2018
WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów edukacyjnych

Na podstawie § 2 oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1796) zwanego dalej rozporządzeniem, zarządza się,
co następuje:

§ 1. Ustala się wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu 
podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obejmującego 
uczniów:

a) słabowidzących,

b) niesłyszących,

c) słabosłyszących,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona w podpunktach a – g,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) albo orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60 z późn. zm.), 
uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły 
I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
w brzmieniu określonym odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. 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 szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły 
I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, 
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do 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 klasy III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, 
w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania.
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§ 3. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów 
wymienionych w § 1, według wzoru ujętego w załączniku nr 1 do zarządzenia, osoby uprawnione, tj. rodzice 
ucznia, pełnoletni uczeń, albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia albo 
pełnoletniego ucznia, składają dyrektorowi szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 
2018/2019, w terminie do dnia 5 października 2018r.

§ 4. Dyrektorzy szkół przekazują listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej na zakup 
podręczników, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia, do Referatu  
Oświaty, Wychowania i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w terminie do dnia 10 października 
2018r.

§ 5. Po otrzymaniu list uczniów, o których mowa w § 4, Wójt lub osoba przez niego upoważniona, 
przekazuje środki na udzielenie pomocy uprawnionym uczniom, na rachunek bankowy szkoły prowadzonej 
przez gminę.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

mgr Henryk Wróbel
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załącznik nr 1 do Zarządzenia 
                                                                                                                                                                                          Nr 0050.1.133.2018  

                                                                                                                                                                                         Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 
                                                                                                                                                                                            z dnia 21 września 2018r. 

             
 

 
Do Dyrektora 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 
 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do 
kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do 

użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania,  uczniom: słabowidzącym, 
niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z 
autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz uczniom z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 
1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko 
……………………………………………………………………...………………………….. 
 
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Numer telefonu …………………………………….. 

2. Dane osobowe ucznia: 
Imię i nazwisko, klasa ………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 
specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach – kopia orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego w załączeniu. 
Moje dziecko jest uczniem (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):  

�  słabowidzącym; 
� niesłyszącym; 
� słabosłyszącym; 
�  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;  
�  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 
�  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 
�  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;  
�  z niepełnosprawnościami sprzężonymi (jedna z nich to wymieniona wyżej), posiadającym 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe niepełnosprawności to: 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Oświadczam, że podane we wniosku informacje są zgodne z prawdą oraz, że znana  
mi jest odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dziecka/moich danych, na potrzeby realizacji zadania 
„Wyprawka szkolna”.  

 
 
 
……………………………………………..   ……………………………………. 
              (miejscowość, data)            (podpis wnioskodawcy) 

 
 
Informacja 
1. Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub podręczników do 

kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  
i wychowania, jest udzielana: 
a) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym  
z zespołem Aspergera), 

b) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej,  

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60 z późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla 
dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonej w branżowej szkole I 
stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy. 
2. 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 szkół dla 
dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, 
technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów 
edukacyjnych. 
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do 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 szkół dla dzieci i młodzieży do klasy III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie  
ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 
zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
 
Mając powyższe na uwadze, wartość pomocy nie może przekroczyć następujących kwot: 
   
 
 
 
 
 
*którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
 
 

Uczniowie 

 
Klasa I i II 
branżowej 

szkoły  
I stopnia 

 
Klasa III 

dotychczasowej 
ZSZ 

 
Uczniowie 

LO 

 
Uczniowie 

PT 

 
Uczniowie szkoły 

specjalnej 
przysposabiającej 

do pracy 

1 z niepełnospr. intelek. w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

225 zł 225 zł 225 zł 
 

225 zł 
 

225 zł 

2 
z niepełnospr. sprzężonymi, gdy 
jedną z nich jest niepełnospr.  
w stop. umiarkow. lub znacznym 

225 zł 225 zł 225 zł 
 

225 zł 
 

225 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie Klasa III PSP 
1 z niepełnospr. intelek. w st. umiarkow. lub znacznym* 175 zł 

2 
z niepełnospr. sprzężonymi, gdy jedną z niepełnospr. jest 
niepełnosprawność intelek. umiarkowana lub znaczna* 

175 zł 
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Uczniowie 

 
Klasa I i II 
branżowej 

szkoły  
I stopnia 

 
Klasa III 

dotychczasowej 
ZSZ 

1 słabowidzący 390 zł 390 zł 
2 niesłyszący 390 zł 390 zł 
3 słabosłyszący 390 zł 390 zł 
4 z niepełnospr. intelektualną w stopniu lekkim 390 zł 390 zł 
5 z niepełnospr. ruchową, w tym z afazją 390 zł 390 zł 
6 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 390 zł 390 zł 

7 
z niepełnospr. sprzężonymi, gdy jedną z nich jest 
niepełnospr. wymieniona w punktach 1-6 

390 zł 390 zł 

 

Uczniowie 
 

Uczniowie LO 
 

Uczniowie PT 
1 słabowidzący 445 zł 445 zł 
2 niesłyszący 445 zł 445 zł 
3 słabosłyszący 445 zł 445 zł 
4 z niepełnospr. intelektualną w stopniu lekkim 445 zł 445 zł 
5 z niepełnospr. ruchową, w tym z afazją 445 zł 445 zł 
6 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 445 zł 445 zł 

7 
z niepełnospr. sprzężonymi, gdy jedną z nich jest 
niepełnospr. wymieniona w punktach 1-6 

445 zł 445 zł 

 
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 
Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników lub materiałów 
edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT -  wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców 
(rodzica) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów 
edukacyjnych; w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, należy do niego dołączyć informację o 
rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”), do wysokości wartości przyznanego 
uczniowi dofinansowania. 
W przypadku zakupu dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany 
rodzicom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy określonej powyżej, po przedłożeniu 
potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza, 
wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby 
dokonującej zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i 
listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne. 
 

Decyzja dyrektora szkoły 
 
................................................ 
              (pieczątka szkoły) 

  
 
Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018r. w 

sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1796) przyznaję/nie przyznaję* 
pomoc(y) na zakup podręczników szkolnych w wysokości ………..zł. 
 
Uzasadnienie decyzji odmownej. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
…………………………………………….    ………………………… 
                                (miejscowość i data)                                              (pieczątka i podpis dyrektora) 
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załącznik nr 2 do Zarządzenia 
                                                                                                                                                                                          Nr 0050.1.133.2018  

                                                                                                                                                                                         Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 
                                                                                                                                                                                        z dnia 21 września 2018r. 

             
 

 
Lista uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej  

na zakup podręczników w roku szkolnym 2018/2019 
 

 
 

Lp. 
 

Imię i nazwisko ucznia 
Nazwa i adres szkoły  
(z podaniem jej typu) 

Klasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
       
     ………………………………         ……………………………… 
                  (miejscowość, data)                    (pieczątka i podpis dyrektora) 
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