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Dane wnioskodawcy                                                                                   Data złożenia wniosku 
(rodzice, opiekun prawny, rodzice zastępczy,  nauczyciel,                                                              

pracownik socjalny*):                                                                                                          …………………………….. 

                                                                                                                                                      (wypełnia szkoła) 

 

 

 
  

                                           (nazwisko i imiona) 
 

  

                        (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto)                                                     Do Dyrektora szkoły 

 

 
                    (adres do korespondencji: inny niż podany powyżej)                                                              (nazwa szkoły) 

 
 
                               (telefon: stacjonarny, komórkowy)                                                                                            

                                                                                                                                                                                           (adres szkoły) 

 

 

 

WNIOSEK  

o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu  

pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkolna” 
 

 
 

 

 

I. Dane ucznia ubiegającego się o „Wyprawkę Szkolną 2013”: 

 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..…….. 

2. Data urodzenia …………………………………., PESEL ucznia ……………………………….. 

3. Imiona rodziców ………………………………………………………………………...………... 

4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………...……….. 

5. Adres zameldowania na pobyt stały …………………………………………………………..….. 

6. Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………………...… 

7. Klasa/rok nauki ………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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II. Informacja o szkole i klasie, do której w roku szkolnym 2013/2014 będzie uczęszczał uczeń:  

 

W roku szkolnym 2013/2014 uczeń (proszę zaznaczyć znakiem X odpowiednie pole): 

 

 rozpoczyna naukę w klasie …………….. szkoły podstawowej 

 jest uczniem słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,                  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub jest uczniem                         

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizującym 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

 

III. Kryteria otrzymania pomocy  

(proszę zaznaczyć znakiem X odpowiednie pole) 

 

UWAGA. POMOC MOŻE BYĆ PRZYZNANA TYLKO ZE WZGLĘDU NA JEDNO Z KRYTERIÓW. 

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNO Z CZTERECH KRYTERIÓW! 

W przypadku, gdy uczeń spełnia więcej niż jedno kryterium do objęcia pomocą, decyzję 

w sprawie jego wyboru podejmuje rodzic/prawny opiekun, rodzic zastępczy. 

   

    uczeń pochodzi z rodziny spełniającej kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm. ), tj. 

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł; (dotyczy uczniów klas II, III i V) 

    uczeń pochodzi z rodziny spełniającej kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. 

zm.), tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł; (dotyczy uczniów klasy I) 

    uczeń pochodzi z rodziny nie spełniającej kryterium dochodowego, ale w rodzinie występują 

przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2013 

r., poz. 182 z późn. zm.), tj.: 

 

 ubóstwo, 

 sieroctwo, 

 bezdomność, 

 bezrobocie, 

 niepełnosprawność, 

 długotrwała lub ciężka choroba, 

 przemoc w rodzinie, 

 potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 

 potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

 alkoholizm lub narkomania, 

 zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, 

 klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

 

W przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla ucznia pochodzącego z rodziny nie spełniającej kryterium 

dochodowego należy podać uzasadnienie wskazując w nim w/w okoliczności uzasadniające przyznanie 

dofinansowania: 

 

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

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

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

         …………………………………………………………………………………………………………………. 
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 uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 

3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej i realizuje 

w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 

 

Nr orzeczenia Data wydania 
Nazwa podmiotu wydającego 

orzeczenie 

   

 

 

IV. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia: 

 

UWAGA! Nie wypełniać w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z uwagi na kryterium posiadania 

przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W takim przypadku do wniosku zamiast 

zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną. 

 

Oświadczam, że moja rodzina: 

 

  posiada dochody z gospodarstwa rolnego o pow. ………………. ha przelicz. 

  nie posiada gospodarstwa rolnego 

 

1. Oświadczenie   o   liczbie   osób  pozostających  we  wspólnym  gospodarstwie domowym (łącznie 

z wnioskodawcą i uczniem ubiegającym się o pomoc): 
 

 

Lp. Imię i nazwisko Rok 

urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce pracy/nauki 

1. 

 

 

 

 

 

   

2.  

 

 

   

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.    i 

Liczba osób w rodzinie……………………… 
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2. Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 

1. Wynagrodzenie za pracę (łączna kwota netto)  

2. Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami)  

3. Emerytury,   renty   inwalidzkie   i   rodzinne,   w   tym   również   
zagraniczne, świadczenia przedemerytalne 

 

4. Stałe lub okresowe zasiłki z pomocy społecznej  

5. Dodatek mieszkaniowy  
i 

6. Alimenty i świadczenia alimentacyjne  

7. Zasiłek dla bezrobotnych  

8. Dochody z gospodarstwa rolnego ( …….... ha przelicz. x 250 zł)  

9. Dochody z działalności gospodarczej  

10. Pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych (miesięczna wartość stypendium pobieranego przez członka 

rodziny) 

 

11. Inne dochody  

 DOCHÓD RAZEM  

 Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie 
(łączną sumę dochodów podzielić przez liczbę osób w rodzinie) 

 

 

Do niniejszego wniosku dołączam: 
(Do wniosku należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o dochodach dla każdej osoby wymienionej w części IV pkt 1, np. 

zaświadczenie o zarobkach netto, decyzję o przyznaniu renty lub emerytury, decyzję o przyznaniu dodatku 

mieszkaniowego, zaświadczenie o pobieranych alimentach, w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z 

Powiatowego Urzędu Pracy, w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku 

stałego łub okresowego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów — zaświadczenie o korzystaniu 

ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego łub okresowego. W przepadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I 

szkoły podstawowej, którego 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 w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W uzasadnionych przypadkach zamiast 

zaświadczenia o dochodach można przedłożyć oświadczenie o wysokości dochodów). 

 

 zaświadczenia o dochodach dla każdej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie; 

 zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub 

okresowego; 

 zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do 

zasiłku rodzinnego; 
 kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- 

pedagogiczną; 

 zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego; 

 zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach za granicą przez członków rodziny; 

 inne: ………………………………………………………………………………………………………… 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych 

z przyznaniem pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Świadoma/-y/ odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawidłowych 

danych oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

 

 

 

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

       (miejscowość , data )                                (podpis  wnioskodawcy) 
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WYPEŁNIA ORGAN PRZYZNAJĄCY DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU 

PODRĘCZNIKÓW 
 

 

I.  DOCHODY CZŁONKÓW RODZINY OSIĄGNIĘTE W MIESIĄCU:   ………  2013 r. 

 
     Ogółem dochód rodziny wyniósł:  …………………… 

     Liczba osób w rodzinie:         …………………………. 

     Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł:   ……………………………. 

 

II. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, o którym mowa w punkcie III 

     wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów dołączono kopię orzeczenia o  

     potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno –  

     pedagogiczną. 

 

Wniosek spełnia wymagania do ubiegania się o dofinansowanie  

do zakupu podręczników 

 

Wniosek nie spełnia  wymagań do ubiegania się o dofinansowanie 

do zakupu podręczników 

 

Uczeń klasy ............................  w roku szkolnym 2013/14. 

 

Przyznaję/nie przyznaję* pomoc/y dla ucznia w formie dofinansowania zakupu podręczników w 

roku szkolnym 2013/2014.    

  

 

Kwota dofinansowania zakupu podręczników ...................……. zł. 

 

 

 

 

 

…………………………..                                                         ……………………………………….         
        (miejscowość)                                                    (pieczęć i podpis dyrektora)  

 

 

* niepotrzebne skreślić 


