
Pilotazowy program "UCZEN NA WSI" - Wniosek o dofinansowanie nauki

p'a.nstwo. wy Fund. usz

Rehabilitacji Osób ~
Niepelnosprawnych

Zalacznik nr 2
do uchwaly nr 197/2009

Zarzadu PFRON
z dnia 16 czerwca 2009 r.

Zalaczniknr 3 do Procedur

PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI

OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wniosek zlozono w

.................................................................. NR SPRAWY:
(nazwa gminy)

(wypelnia Gmina)..................................................................

(adres gminy)

w d n i u . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . r.

WNIOSEK
O dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepelnosprawnego

w ramach obszaru "A" pilotazowego programu pn. "UCZEN NA WSI - pomoc
w zdobyciu wyksztalcenia przez osoby niepelnosprawne zamieszkujace gminy

wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie"

1. Informacje o Wnioskodawcy

DANE DOTYCZACE WNIOSKODAWCY - (tj. pelnoletni uczen niepelnosprawny lub w przypadku
dzieci i mlodziezy do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny)

DANE PERSONALNE ADRES ZAMIESZKANIA

o miasto Owies

Imie...................................................................

Nazwisko .

Data urodzenia..................................................

Województwo .....

Powiat .

Gmina................................................

PESEL D D D D D D D D D D D M. . . .
leJscowosc .

Plec: O zenska O meska Kod pocztowy: D D - D D D

DowódOsobisty:Seria numer .................

wydany przez..................................................

dnia..................................................................

Poczta .

Ulica..................................................

Nr dom u/m ieszka n ia ..

Telefon kontaktowy..............................
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DANE DOTYCZACE UCZNIA (wypelnia sie w przypadku, gdy Wnioskodawca jest rodzic lub
opiekun prawny)

DANE PERSONALNE ADRES ZAMIESZKANIA

Imie.....................................................................
Nazwisko .

Dataurodzenia ....

D miasto Owies

PESEL D D D D D D D D D D D
Województwo .
Powiat .

Plec: O zenska D meska Gmina..................................................

M. . . .
leJscowosc .

Kod pocztowy: O O - O O O

Poczta .

Ulica .

Nr domu/mieszkania..............................

NAZWA I ADRES SZKOLY UCZNIA

Pelna nazwa szkoly: .klasa: .........

Rodzaj szkoly: szkola podstawowa O gimnazjum O szkola ponadgimnazjalna O

Kod Pocztowy: O O - O O O

M
. . ..
leJscowosc ............

Ulica ..Nr domu..........

Województwo .
Powiat .Gmina................................................

Nauka w systemie: STACJONARNYM O NIESTACJONARNYM O

Wnioskodawca korzysta z internatu: TAK O NIE O

STOPIEN NIEPELNOSPRAWNOSCI UCZNIA (prosze zaznaczyc odpowiednie pole)

ZNACZNY O UMIARKOWANY O LEKKI O
Orzeczenie wazne do O Bezterminowe O

ORZECZENIE O NIEPELNOSPRAWNOSCI O
(dzieci do 16 roku zycia)

Wazne do O Bezterminowe O
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RODZAJ NIEPELNOSPRAWNOSCI (prosze zaznaczyc odpowiednie pole)

schorzenie narzadu ruchu

schorzenie narzadu wzroku

schorzenie narzadu sluchu

D

D

D

uposledzenie umyslowe D

inne D

(prosze wpisac jakie
inne .)

2. Informacje o korzystaniu ze srodków PFRON (w ciaguostatnich5 lat)
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Czy Wnioskodawca korzystal ze srodków PFRON( w tym poprzez samorzady powiatowe)
tak O nie D

Cel Nr i data
(nazwa zadania ustawowego zawarcia umowy

Kwota Termin Kwota
oraz l/ub nazwa programu, w przyznana rozliczenia rozliczona
ramach którego przyznana

zostala pomoc)

Razem kwota Razem kwota
przyznana: rozliczona:

Czy Wnioskodawca w przeszlosci byl strona umowy zawartej z PFRON i rozwiazanej
z przyczyn lezacych po jego stronie?

tak O nie O

Jezeli tak, podac przyczyne, rodzaj i wysokosc (w zl) wymagalnego zobowiazania wg
stanu na dzien skladania
wniosku.......................................................................................................................
............ ...................... ...... ................ ........ ....................... ......... ..... .... ....... ........
.................... ........ ............ ........ ................. .... ....... ........ ........... ......... "0 .............
............................ ........ .... ................ ........................... .... ............ ..... ........ ........
.. ............................. ......... ........ ............................ ........ ....................................
............................ ........ ...... .............. ....................... ......................... ............. ...

......................................................................................................................0
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3. Zakres dofinansowania

ZAKRES WNIOSKOWANEJ POMOCY (prosze zaznaczyc odpowiednie pola)

1. dofinansowanie zakupu przedmiotów ulatwiajacych lub umozliwiajacych
nauke - wnioskowana kwota zlotych;

2. dofinansowanie uczestnictwa w zajeciach majacych na celu podniesienie
sprawnosci fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie) -
wnioskowana kwota .zlotych;

3. dofinansowanie kosztów zwiazanych z dostepem do Internetu (instalacja,
abonament) - wn ioskowa na kwota ..zlotych;

4. dofinansowanie kursów doszkalajacych w zakresie programu nauczania
oraz kursów jezykowych - wnioskowana kwota zlotych;

5. dofinansowanie wyjazdów organizowanych w ramach zajec szkolnych -
wnioskowana kwota .zlotych;

6. dofinansowane dodatkowych kosztów uczniów uczeszczajacych do szkól
ponadgimnazjalnych - wnioskowana kwota ogólem zlotych;
w tym:

a. czesne - wnioskowana kwota.........................................................
zlotych;

b. zakwaterowanie (dotyczy uczniów pobierajacych nauke poza miejscem
zamieszkania) - wnioskowana kwota ..zlotych;

c. koszty dojazdu do szkoly - wnioskowana kwota zlotych.

LACZNA KWOTA WNIOSKOWANA (1+6) zlotych

4. Zalaczniki wymagane do wniosku

str.4

Zalaczono
Uzupelniono Data

Lp. Nazwa zalacznika (zaznaczyc uzupelnienia(zaznaczyc wlasciwe)
wlasciwe)

wypelnia gmina

1. Kserokopia waznego orzeczenia D D
o niepelnosprawnosci lub orzeczenia o stopniu
niepelnosprawnosci ucznia.

2. Oswiadczenie Wnioskodawcy o dochodzie
brutto przypadajacym na jednego czlonka
rodziny pozostajacego w gospodarstwie D D
domowym, którego wzór stanowi zalacznik
nr 1 do wniosku o dofinansowanie.
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Oswiadczam. ze:

Podane informacje sa zgodne z prawda.

UWAGA! Podanie przez Wnioskodawce informacji niezgodnych z prawda eliminuje wniosek
z dalszego rozpatrywania.

Zapoznalam/em sie z programem i procedura realizacji programu.

Przyjmuje do wiadomosci, iz warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest
spelnianie warunków uczestnictwa okreslonych w programie - w dniu podpisania
umowy.

Przyjmuje do wiadomosci, iz program jest programem edukacyjnym i wszelkie wydatki
poniesione w ramach dofinansowania musza scisle laczyc sie z edukacja ucznia
niepelnosprawnego.

Przyjmuje do wiadomosci, ze przyjeta w programie wysokosc dofinansowania
przypadajacego na jednego ucznia niepelnosprawnego w ciagu roku szkolnego zostala
okreslona jako maksymalna wysokosc, co znaczy, ze nie jest to kwota obligatoryjnie
w calosci przyslugujaca uczniowi i kwota faktycznego dofinansowania moze byc nizsza.

Na wysokosc dofinansowania przyznanego przez Gmine bedzie miala wplyw wysokosc
srodków finansowych, którymi dysponuje PFRON.

Ubiegam/nie ubiegam sie* odrebnym wnioskiem o dofinansowanie ze srodków PFRON
na cele objete niniejszym wnioskiem.

. - niepotrzebne nalezy skreslic

dnia r.

str. 5

3. Zaswiadczenie ze szkoly o pobieraniu nauki D D
przez ucznia w szkole podstawowej,
gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

4. Kserokopia aktu urodzenia ucznia - dotyczy D D
Wnioskodawcy ubiegajacego sie pomoc
finansowa w imieniu i na rzecz
niepelnoletniego ucznia.

5. Kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki D D
prawnej nad podopiecznym - dotyczy
Wnioskodawcy, bedacego opiekunem
prawnym ucznia.

6. Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez PFRON,
którego wzór stanowi zalacznik nr 2 do formularza
wniosku o dofinansowanie.
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Podpis WnIoskodawcy

Wypelnia Gmina

Weryfikacja wniosku:

POZYTYWNAD NEGATYWNA D

(pieczatka imienna, podpis pracownika GMINY)

- - - - - -... -'""""'I
!,

DECYZJA GMINY pozytywna: D negatywna: D

PRZYZNANA KWOTA DO WYSOKOSCI ZL, w tym:

1.dofinansowanie zakupu przedmiotów ulatwiajacych lub umozliwiajacych nauke-
wnioskowana kwota .zlotych;

2.dofinansowanie uczestnictwa w zajeciach majacych na celu podniesienie
sprawnosci fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie)-
wnioskowana kwota .zlotych;

3.dofinansowanie kosztów zwiazanych z dostepem do Internetu (instalacja, abonament)-
wnioskowana kwota .zlotych;

4.dofinansowanie kursów doszkalajacych w zakresie programu nauczania oraz kursów
jezykowych -wnioskowana kwota ..zlotych;

S.dofinansowanie wyjazdów organizowanych w ramach zajec szkolnych-
wnioskowana kwota .zlotych;

6.dofinansowane dodatkowych kosztów uczniów uczeszczajacych do szkól
ponadgimnazjalnych - wnioskowana kwota ogólem .zlotych;
w tym:

a)czesne -wnioskowana kwota zlotych;

b)zakwaterowanie (dotyczy uczniów pobierajacych nauke poza miejscem zamieszkania) -
wnioskowana kwota .zlotych;

c)koszty dojazdu do szkoly - wnioskowana kwota zlotych.

......................... dnia 1 /200 ... r. ............................

podpisy
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