
 

 

 

I. Wnioskodawca – nazwisko i imię, adres zamieszkania, numer telefonu 
 

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

II. Dane ucznia: 

imię i nazwisko:  .....................................................................................................................................................................................  

data i miejsce urodzenia:  ...................................................................................................................................................................  

klasa:  .........................................................................................................................................................................................................  

adres zamieszkania:  .............................................................................................................................................................................  

imię i nazwisko ojca:  ............................................................................................................................................................................  

 

III. Wnioskuję o dofinansowanie na podstawie (wstawić X): 

□ kryterium dochodowego 539 zł netto – dotyczy ucznia klasy I szkoły podstawowej w rodzinie, 

którego dochód na jedną osobę nie przekracza 539 zł netto na osobę1 

□ kryterium dochodowego 456 zł netto – dotyczy ucznia klasy II, III lub V szkoły podstawowej  

w rodzinie, którego dochód na jedną osobę nie przekracza 456 zł netto na osobę2 

□ z poza kryterium dochodowego  ze względu na kryterium społeczne – dotyczy wszystkich uczniów 

oprócz klasy I szkoły podstawowej w rodzinie, których występuje trudna sytuacja życiowa z powodu 

m in. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej i ciężkiej choroby, przemocy  

w rodzinie, alkoholizmu, zdarzenia losowego itp.3 

□ ze względu na niepełnosprawność -  dotyczy ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. zmianami) 

2
 Art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) 

3
 Art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW  

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM  

„WYPRAWKA SZKOLNA” 

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, DZIAŁ ŚWIADCZEŃ 

RODZINNYCH 

 

…………………………………………………………. 
pieczęć ośrodka pomocy społecznej 

 
 

 

Pani / Pan …………………………………………………………………..……………………………………………….…………….. matka/ojciec/ opiekun prawny  

dziecka .............................................................................................. korzysta/nie korzysta*  ze świadczeń rodzinnych  

w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. 

 

…………………………………………………………….. 
pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

*niepotrzebne skreślić 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

…………………………………………………………. 
pieczęć ośrodka pomocy społecznej 
 

 
 
Pani / Pan …………………………………………………………………..……………………………………………….…………….. matka/ojciec/ opiekun prawny  

dziecka .............................................................................................. korzysta/nie korzysta* ze świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego. 

 

…………………………………………………………….. 
pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

*niepotrzebne skreślić 

 

CZĘŚĆ C – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z wymienionych poniżej osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym – łącznie z wnioskodawcą i uczniem ubiegającym się o pomoc: 

 

                 Nazwisko i mię    Data urodzenia              pokrewieństwo                   miejsce pracy/nauki 

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

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

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

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

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

6................................................................................................................................................  

7................................................................................................................................................  

8................................................................................................................................................  

9................................................................................................................................................  

 

 

…………………………………………………………….. 
podpis wnioskodawcy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna kwota miesięcznego dochodu netto rodziny  uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku. Do wniosku należy dołączyć wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach dla każdej osoby 
wymienionej powyższej tabeli. 
 

1................................................................................................................................................ W

ynagrodzenie za pracę (łącznie)                                                                                   ........................................................  

2................................................................................................................................................ D

ochody z działalności gospodarczej wykonywanej osobiście                                   .......................................................  

3................................................................................................................................................ D

ochody z umowy o dzieło i zlecenia                                                                              .......................................................  

4................................................................................................................................................ E

merytury, renty                                                                                                                 ......................................................  

5................................................................................................................................................ Z

asiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego                                                         .......................................................  

6................................................................................................................................................ Z

asiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne                                                        ......................................................  

7................................................................................................................................................ Z

asiłek wychowawczy                                                                                                        .......................................................  

8................................................................................................................................................ Z

asiłek chorobowy, rehabilitacyjny                                                                                 .......................................................  

9................................................................................................................................................ Z

asiłek dla bezrobotnych                                                                                                      ...................................................  

10. ............................................................................................................................................. D

odatek mieszkaniowy                                                                                                       ......................................................  

11. ............................................................................................................................................. A

limenty i świadczenia alimentacyjne                                                                              .....................................................  

12. ............................................................................................................................................. S

typendia                                                                                                                              .....................................................  

13. ............................................................................................................................................. I

nne dochody (np. praca dorywcza, za granicą)                                                              ...................................................  

Dochód miesięczny netto                                                                                                           .................................................  

Dochód netto na  1 osobę                                                                                                            ...............................................  

 

Aby udokumentować powyższe dochody przedkładam następujące dokumenty: (wstawić X w odpowiednie miejsce) 

□ .................................................................................................................................................... z
aświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku 

□ .................................................................................................................................................... k
opię decyzji ZUS o przyznaniu emerytury/renty oraz odcinek emerytury/renty za miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku 

□ .................................................................................................................................................... z
aświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem 

lub bez prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości netto uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych) 

□ .................................................................................................................................................... o
świadczenia pełnoletnich członków rodziny o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu: 

 faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica 

 

IV. OŚWIADCZENIA 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks  Karny  - Dz. U. 

Nr 88, poz. 553 z póź. zmianami), tj. Art. 233 § 1.  

„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym  

na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.  

CZĘŚĆ D – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA JEŚLI PRZEKRACZA WŁAŚCIWE 

KRYTERIUM DOCHODOWE 

 

UZASADNIENIE TRUDNEJ SYTUACJI RODZINNEJ: 

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

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

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

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

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

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

W załączeniu odpowiednie dokumenty. 

 

CZĘŚĆ E – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA W PRZYPADKU UCZNIA 

NIEPEŁNOSPRAWNEGO 

 

Art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty 

 
 
Rodzaj niepełnosprawności: (wstawić X) 

□ słabowidzący 

□ niesłyszący 

□ z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

□ z niepełno sprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona wyżej 

 

W załączeniu: 

Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną. 

 
 



 

Oświadczam, że 

 dane zamieszczone we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, dla potrzeb programu 

pomocy uczniom4 

 

 

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

               miejscowość , data        czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

V. Adnotacje szkoły (wypełnia szkoła) 

 Kwalifikuję ucznia na podstawie kryterium dochodowego; 

 Kwalifikuję ucznia poza kryterium dochodowym ze względu na …................................................................. 

 Kwalifikuję ucznia ze względu na niepełnosprawność; 

 Nie kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników ze względu na …………………………………... 

 

VI. Kwoty dofinansowania 

Klasa I – III – 225 zł 

Klasa  V – 325 zł 

Uczeń niepełnosprawny – 225 zł 

 

 

 

 

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

               miejscowość , data        podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

 

                                                           
4
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 


