…………………….………….……….………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
……………………..…………..………………
( adres zamieszkania )
…………………………………………………
(numer telefonu)

Opoczno……........................................

Dyrektor
………………………………..
………………………………..

WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia klasy…… na rok szkolny
2014/2015 – Wyprawka szkolna”
Druk nr 2
(dotyczy tylko uczniów słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym
oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawnośd wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
realizujących w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla
dzieci i młodzieży)

Częśd l
1. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyd znakiem „x"):
o Rodzic/opiekun prawny
o Rodzic zastępczy
o Nauczyciel
o Pracownik socjalny MOPS
2. Wnoszę o dofinansowanie zakupu - książek dla ucznia:
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Kwota dofinansowania

Uwagi

Część II.
1. W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w
art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz.U. z 2004 r.
poz. 2572 ze zmianami.
Część III. Oświadczenia:
Ja/imię i nazwisko/…………………………………………
legitymujący/a się dowodem osobistym seria…………nr…………………
wydanym przez……………………………………………………………………………………………….
zamieszkały/a w………………………………………………………………………………………………
uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, co
następuje:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, wyłącznie dla
potrzeb programu „Wyprawka szkolna”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku i
załącznikach są zgodne z prawdą.
Art. 233 § 1 KK: „Kto składając zeznanie mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Opoczno, dnia. ………………………...

…………..………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy)
Część IV. Decyzja komisji materialnej (nie wypełniad)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................
.
(podpisy komisji)

Część V. Decyzja Dyrekcji Szkoły(nie wypełniad)
Zatwierdzam
Nie zatwierdzam
(podpis Dyrekcji)
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane

