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Zarz|dzenie nr

,,1,

r.

!..1292n

Burmistrza Miasta Dzialdowo
z rlnia ...'... sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminu skladania wniosk6w o udzielenie pomocy finansowej
uczniom niepelnosprawnym na zakup podrgcznik6w, material6w edukacyjnych

i material6w dwiczeniowych w latach 2020-2022
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
(1.

j. Dz. U.2020.773) omz g 8 ust. 3 rozporz4dzertta

o

sarnorz4dzle gminnym

Rady Ministr6w

z

dnia

26 czerwca 2020 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w udzielania pomocy finansowej
uczniom niepelnosprawnym

edukacyjnych

i

w formie

dofinansowania zakupu podrgcznik6w, material6w

material6w dwiczeniowych

zu z4dzan, co nastqpuj

w

latach 2020-2022 (D2.U.2020.1227)

e:

s1

1.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podrgcznik6w, material6w edukacyjnych i material6w
6wiczeniowych sklada siE do dyrektora szkoly, do kt6rej uczefi bEdne aczgszczal
odpowiednio w roku szkolnym:

l)

202012021 w terminie do

l5

wrzeSnia 2020 r.;

2)202112022 w terminie do 15 wrze(nia2l2l r.;
3) 202212023 w terminie do 15 wrzeirna2O22 r.

2. Ucniiw

uprawnionych do pomocy okredla $ 3 rozporzqlzenta Rady Ministr6w

z

dnia

26 czerwca 2020 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w udzielania pomocy uczniom
niepelnosprawnym

w

formie dofinansowania zakupu podrgcznik6w,

material6w

edukacyjnych i material6w 6wiczeniowych w 1atach2020-2022 (Dz. U .2020.1227).

s2
Wz6r wniosku stanowi zal1cznik do zarz4dzenta.

$3
ZNz4dzente wchodzi w

\cie

z dniem podpisania.

BU

irzego

[Ad,*,
Mrowift shr

Zal4cznik do
Zarz4dzenia nr

........./2020

Burmistrza Miasta Dzialdowo
z dnia ... ....... sierpnia 2020 r

WNIOSEK
o D0FTNANSOWANIE ZAKUPU PODR4CZNIK6W, U.l,rnrulrow
EDUKACYJNYCH I MATERIAI,oW EWICZENIOWYCH
w RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU pOMOCy UCZNIOM
w LATACH 2020-2022

(imig i nazwisko wnioskodawcy)

(adres zamieszkania)

(telefon kontaktowy)

Do Dyrektora

(nazwa szkoty)

wNrosKUJI
o przyznanie dofinansowania zakupu podrgcznik6w dla uczniar

Imig i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
PESEL ucznia: ...

.........

..

Adres zamieszkania ucznia:
Nazwa i adres szkoly: ...
Klasa do kt6rej tczgszcza tczefi w danym roku szkolnym

a) slabowidz4cego,
b) nieslysz4cego,
c) slaboslyszqcego,
d) z niepelnosprawnoSci4

' wlasciwe podkeslic

intelektualn4 w stopniu lekkim,

:

e)

z niepelnosprawno6ci4 intelektualn4 w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

0

z niepelnosprawno6ciq ruchow4 w tym z afazjq

c) z autyzmem, w tym z zespolem Aspergera,
h) z niepelnosprawno5ciami sprzgZonymi, w przypadku gdy jedn4 z niepelnosprawnoScijest
niepelnosprawno66 wymieniona powy2ej posiadaj4cego orzeczenie o potrzebie ksztalcenia
specjalnego.

Do wniosku zal4czam:
Kopig orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydanego przez publiczn4 poradnig

psychologiczno pedagogiczn4.

OSwiadczenia:
Uprzedzona(y) o odpowiedzialno6ci karnej wynikaj4cej z arl..233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks kamy (t.

j.

-

D2.U.2019.1950 ze zm.) potwierdzam wlasnorgcznym podpisem,2e powyLsze dane

sq zgodne ze stanem laktycznym.

Wyrazam zgodg na przelwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla cel6w zwi4zanych

w latach 2020-2022 r. - ,,Wyprawka
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

z Rz4dowym programem pomocy uczniom niepelnosprawnym

szkolna" zgodnie
(t.

j.

z

ustaw4

z

dnia

29

D2.U.2019. I 781).

(czytelny podpis wnioskodawcy)

(miejscowo3i, data)

Wniosek zostal prryj

W

przez
(data i podpis pracownika prryjmuj4cego wniosek)

WYPEI-NIA PODMIOT ROZPATRUJ.{CY WNIOSEK:
Wniosek spelnia./nie spelnia2 wymagania do ubiegania sig o dofinansowanie zakupu podrgcznik6w,
material6w edukacyjnych i material6w 6wiczeniowych w ramach Rz4dowego programu pomocy
uczniom w latach 2020-2022 r.

(miejscowosi i data)

'?

WaSciwe podkeSlid

-

,,Wyprawka szkolna"

(podpis i pieczgi dyrektora szkoly)

w

