
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych                  
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

UWAGA! Oświadczenie należy dołączyć do wniosku - w przypadku braku faktury za zakupione podręczniki 

 

 

........................................................................................................... 
    (Imię i nazwisko wnioskodawcy) 

.......................................................................................................... 
    (stopień pokrewieństwa) 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

w sprawie zakupu podręczników i/lub materiałów edukacyjnych i/lub                          
materiałów ćwiczeniowych  

 
Ja, niżej podpisany,…………………………………………………………………………………………………………………….. 
oświadczam, że zakupiłem/am  podręczniki / materiały edukacyjne /materiały ćwiczeniowe* dla 
syna/córki: 
  

………………………………………...……………..................…........................................................................, klasa  .................… 
(imię i nazwisko ucznia, klasa) 

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

(dokładna nazwa i adres szkoły, do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021) 
 
na kwotę …….............… zł (słownie: .......................................................................................................................... złotych) 

 
Informuję, że w/w wydatki na zakup podręczników / materiałów edukacyjnych / materiałów 
ćwiczeniowych* rozliczone zostały tylko z jednego źródła, tj. w ramach „Rządowego  programu pomocy 
uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”. 
 
 

Ostrów Mazowiecka, dnia .................................................                                    ………………………………………………… 
                                                                    (podpis Wnioskodawcy) 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego  - „Kto składając zeznania mające służyć 
za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, 
są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 

Ostrów Mazowiecka, dnia ……………………………..                                          …………………………………………………………… 
                                                                                                                              (podpis  Wnioskodawcy) 

 
 
Do OŚWIADCZENIA załącza się:  Wykaz podręczników / materiałów edukacyjnych / materiałów 
ćwiczeniowych  zakupionych w ramach programu.  
--------------------- 
* proszę odpowiednie podkreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych                  
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

UWAGA! Oświadczenie należy dołączyć do wniosku - w przypadku braku faktury za zakupione podręczniki 

 

 

Załącznik do OŚWIADCZENIA 

w sprawie zakupu podręczników i/ lub materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych   

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 

 

zakupionych dla ucznia: ................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły) 

W  ramach „Rządowego  programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”. 

 

l.p. tytuł autor 

cena 

zakupu 

zł 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Razem kwota 
 

 

 

.................................................................................... 
(data, podpis Wnioskodawcy) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Potwierdzam, że uczeń  posiada w/w  podręczniki i z nich korzysta, 

 

                                            .................................................................................... 
                                                                                              (data, podpis Wychowawcy klasy) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Zatwierdzam do wypłaty kwotę ........................... zł;             .......................................................................... 

                                                      (data, podpis Dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej) 


