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

                                                                                                         ( miejscowość data) 

 
                                                        DYREKTOR  

                       
                                                      ........................................................................................................... 
                                                              (Nazwa szkoły) 

 
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach  

Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” 

 
DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko                                        telefon kontaktowy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Miejsce zamieszkania 

 
       Niniejszym przedkładam wniosek o udzielenie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających 
roczne przygotowanie  lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. 
 
I. DANE UCZNIA: 
 
1. Imię i nazwisko …………………………………………….…………………………………………………………………………. 
 
2. Imiona rodziców ……………………………………………….……………………………………………………………………… 
 
3. Data urodzenia ………………………………………………PESEL….……………………………………………………………. 
 
4. Miejsce zamieszkania …………………………………………………..……………………………………………………………. 
 
5. Szkoła ……………………………………………………………………………………………………….…………klasa………… 
 

II. WNIOSKOWANA FORMA POMOCY 
 

1. dofinansowanie zakupu podręczników: 
 

 dla ucznia klasy  III  szkoły podstawowej do kwoty 225 zł * 

 

 dla ucznia klasy III szkoły podstawowej słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) 
oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w oraz 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku 

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie korzystających z 
podręczników do kształcenia specjalnego do kwoty 225 zł * 

 

 dla ucznia klasy V i VI szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego do kwoty 225 zł * 
 

 dla ucznia klasy II i III gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego do kwoty 225 zł * 
 

 dla ucznia klasy  V i VI  szkoły podstawowej słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, nie korzystających z 
podręczników do kształcenia specjalnego do kwoty 325 zł * 

 

 dla ucznia klasy II i III  gimnazjum słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, nie korzystających z 
podręczników do kształcenia specjalnego do kwoty 350 zł * 

 

podkreślić wybrane formy 
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III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: 
 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z ……………………. osób, pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 
 

IV. DOCHODY MIESIĘCZNE RODZINY: 
 

Źródła dochodu netto w rodzinie za 2013 rok  wynosi:  
 

Lp                                                   Rodzaj dochodu    Kwota 
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy  
2. Emerytury ,renty inwalidzkie i rodzinne, świadczenia przedemerytalne  
3. Renty socjalne  
4. Zasiłek pielęgnacyjny  
5. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego  
6. Dodatek mieszkaniowy  
7. Alimenty i świadczenia alimentacyjne  
8. Zasiłek dla bezrobotnych  
9. Dochody z działalności gospodarczej  
10.  Umowy o dzieło lub zlecenie  
11. Świadczenie pielęgnacyjne  
12. Inne dochody  
13. Dochody z gospodarstwa rolnego ( liczba ha przeliczeniowych x 239,08 zł  miesięcznie)  
            
     Razem 

 

 
Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie 

 

 
Uczeń spełnia kryterium dochodowe / nie spełnia kryterium dochodowego* 

podkreślić wybrane formy 

 
 

(Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż kwota,  o której mowa wart. 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693.)- czyli 574 zł netto.) 

 

Uczeń nie spełnia kryterium dochodowego,  ale w rodzinie występuje: ( proszę podkreślić odpowiednie): 
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub  ciężka choroba, przemoc w 
rodzinie, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych alkoholizm. 
Uzasadnienie wniosku: 
(należy wykazać, dlaczego pomimo przekroczenia kryterium dochodowego uczeń powinien otrzymać dofinansowanie) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i wypłaty pomocy materialnej, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
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Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, wynikającej z  art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, 

poz. 553 z późniejszymi zmianami), za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, stwierdzam  własnoręcznym podpisem 

prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym wniosku. 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Do wniosku załączam (zaznaczyć znakiem x):  

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł (niż wymienionych wyżej) 

 Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości pobieranego wynagrodzenia 

 Odcinek emerytury/renty 

 Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dot. osób bezrobotnych) 

 Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej  

 Zaświadczenie z Urzędu pracy o kwocie pobieranego zasiłku    

 Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym 

itp.) 

Inne ........................................................................................................................ ......................... 
 
 
 

 


