
ZARZĄDZENIE Nr 93.2018 

Burmistrza Drezdenka 

z dnia 27 września 2018 roku 

  

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na 

zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy 

uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 

września  2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom 

na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796), zarządza się, 

co następuje: 

 

 

§ 1.  Ustalam termin składania wniosków do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty                                        

w Drezdenku o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów słabowidzących, 

niesłyszących, słabosłyszących, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem,                      

w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną 

niepełnosprawnością jest niepełnosprawność wymieniona wyżej dla klasy III dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I  i II 

branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum oraz dla uczniów klasy III 

szkoły podstawowej (tylko z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej lub społecznej), którzy posiadają orzeczenie                            

o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2018/2019 do 4 października 2018 r.  

 

 

§ 2. Wnioski składane przed dniem wejścia w życie zarządzenia, spełniające wymagane 

kryterium są objęte treścią niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 3. Wzór formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup 

podręczników stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



Załącznik do 

Zarządzenia Nr 93.2018 

Burmistrz Drezdenka  

        z dnia 27 września 2018r. 

 

Nazwa Szkoły:  ............................................................................................. 
(podać nazwę szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w 2018r.) 

 

W N I O S E K 
1. Wnoszę o przyznanie pomocy materialnej w formie (zakreślić właściwą kratkę): 

 

  

- dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych  

(posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego): 

   

- klasy III szkoły podstawowej (tylko z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z 

zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej) 

 

- klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej 

szkole I stopnia 

- klasy I branżowej szkoły I stopnia 

 

- klasy II branżowej szkoły I stopnia 

  - liceum ogólnokształcące 

  - technikum 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. 

 

2. Wniosek składa (zakreślić właściwą kratkę):  Rodzice ucznia – Nauczyciel –  

    Pełnoletni uczeń            Inna osoba do tego uprawniona - 

 

3. Dane osoby składającej wniosek 

Nazwisko i imię 

................................................................................................ 

Stopień pokrewieństwa 

.................................................. 

dla:  

Nazwisko i imię dziecka Adres zamieszkania dziecka Klasa do której uczeń będzie 

uczęszczał od 1.09.2018r. 

 

............................................... 

............................................... 

 

............................................. 

............................................ 

 

................................................. 

................................................ 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko, moich danych 

osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z przyznaniem dofinansowania na zakup podręczników dla 

uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 

 

 

....................................    .............................................................. 

 (data)         (podpis osoby składającej wniosek) 


