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WNIOSEK 

o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach  

Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” 

 
 

I. Wnioskodawca: (matka, ojciec, opiekun prawny, rodzic zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny, inna osoba - za zgodą 

przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych) 
 

Imię i nazwisko: ..................................................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: .......................................................................................................................................................................... 

Nr kontaktowy: ................................................................................................................................................................................... 

 

 

II. Dane osobowe ucznia: 

 

Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................................................................... 

Data urodzenia: ...................................................... Miejsce urodzenia:  .................................................................................... 

Miejsce zamieszkania: Miejscowość ........................................................... Kod pocztowy ....................-......................... 

Ulica ............................................................................................................. Nr PESEL ucznia ............................................................ 

  

 

III. Miejsce realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015: 

 

 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie*:    klasa ........................... 

 Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie*:    klasa ........................... 

 

 

IV. Wnioskuję o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w związku z okolicznościami:  

 

 uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego  
na osobę w rodzinie, tj. 539,00 zł netto 
 
Dochód rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany  
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. w roku 2012. Należy dołączyć do wniosku: 
 -  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich członków rodziny w roku 2012  
lub w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów, 
 - inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym 
od osób fizycznych np.: alimenty otrzymywane na dzieci, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego, itp.   
 - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego. 
 
 Jeśli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć - 
zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych lub kserokopię decyzji. 
 

 uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe  
na osobę w rodzinie, tj. 539,00 zł netto 
 
Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć do wniosku uzasadnienie - wypełnić pkt V. 
 

 uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną 
poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w związku z występowaniem niepełnosprawności,  
o których mowa w pkt VI niniejszego wniosku 
 
Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i wypełnić pkt VI. 

 
 
* właściwe zaznaczyć 
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V. Uzasadnienie wniosku: (w przypadku uczniów pochodzących z rodzin przekraczających kryterium dochodowe) 

 
(zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm) pomocy udziela się w szczególności  
z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy 
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) 
 

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

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

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

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

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

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

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

(należy opisać, dlaczego pomimo przekroczenia kryterium dochodowego uczeń powinien otrzymać dofinansowanie) 

 

 

VI. Szczegółowe informacje na temat niepełnosprawności ucznia: 

(dot. uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  

oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) 

1. Nazwa i adres poradni wydającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ................................................................ 

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

2. Nr orzeczenia .......................................................................................................................................................................................................... 

3. Data wydania orzeczenia ................................................................................................................................................................................... 

4. Okres, na jaki zostało wydane orzeczenie ................................................................................................................................................. 

5. Rodzaj niepełnosprawności dziecka wskazany w orzeczeniu .......................................................................................................... 

 

VII. Dane dotyczące gospodarstwa domowego: 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób – łącznie z wnioskodawcą i uczniem 
ubiegającym się o pomoc: 
 

Lp. Nazwisko i imię 
Data 

urodzenia 
Stopień pokrewieństwa Miejsce pracy / nauki 

Miesięczna 
wysokość dochodu 

(netto) 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

SUMA: 
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Świadczenia pieniężne otrzymywane z ośrodka pomocy społecznej: 
 
Rodzaj świadczenia rodzinnego: ........................................................................................................................................................................ 

Kwota przyznanego świadczenia: ...................................................................................................................................................................... 

 
Wysokość miesięcznych dochodów (netto) osiągniętych przez członków rodziny w 2012r.: 
 
Na podstawie przedłożonych zaświadczeń / oświadczeń stwierdza się, że łączny miesięczny dochód osiągnięty 

przez członków rodziny w roku 2012 wyniósł ............................... zł, co w przeliczeniu na jednego członka rodziny 

wynosi ................................. zł. 

 
 

VIII. Załączniki do wniosku: 
 

1. ............................................................................................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................................................................................................................ 

4. ............................................................................................................................................................................................................................ 

5. ............................................................................................................................................................................................................................ 
 

IX. Oświadczenie: 
 

Ja, niżej podpisany/a, ur. …..........………………..r. w ……………........................….....………, nr PESEL ............................................................................................. 

zamieszkały/a…………………………………………………………………..................………………………………….…................,........................... legitymujący/a się 

dowodem osobistym SERIA ……..….........…. Nr …………..…..............………… wydanym przez ………………………………………………………….… 

oświadczam, co następuje: 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przyznania pomocy finansowej 
uczniom na zakup podręczników szkolnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

b) uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny  
(Dz. U. z 1997r.  Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym 
oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą. 

 
 
 

 
.............................................dnia ................................. r.                                      …………………………………….....……............… 
    (miejscowość)                                     (data)                                                                                (podpis składającego oświadczenie ) 

 

 

X. Adnotacja szkoły:  

 

Wniosek rozpatrzono pozytywnie / negatywnie* 

Przyznano dofinansowanie w kwocie ................................ zł 

Uzasadnienie (w przypadku negatywnego rozpatrzenia): 

 

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

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

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

 

Jarocin, dnia …………………………. r.                        ………………………………………................ 
                                                  (data)                                                                                                                       (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

* właściwe podkreślić 


