
Nr sprawy ……………………………….…………                               …..……………………………………………… 

              (miejscowość, data) 

 Data złożenia wniosku ……………….…….. 

               (wypełnia szkoła)                                                              

            

              Dyrektor ……………………..……………………… 

        w ……….………………………………………..…….. 

 

 

W N I O S E K 

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów  
w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” 

 

Część l 

1. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć znakiem „x"): 

     Rodzic/opiekun prawny/rodzic zastępczy       Pełnoletni uczeń       Nauczyciel/pracownik socjalny 

Imię i nazwisko wnioskodawcy  

 

2. Wnoszę o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia/uczniów: 

Imię i nazwisko ucznia  

Adres ucznia  

PESEL ucznia  

Typ szkoły  

Klasa   

Dofinansowanie do kwoty*  

    * -  klasa II, III  szkoła podstawowa    do kwoty 225 zł 

 -  klasa VI  szkoła podstawowa   do kwoty 325 zł 

 -  klasa   III  szkoła ponadgimnazjalna (technikum) do kwoty 445 zł 

-  uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją),                
z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadający orzeczenie                 
o potrzebie kształcenia specjalnego - wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności oraz klasy i typu szkoły 



Część II 
 

1. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam,                 
że rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym (łącznie z wnioskodawcą i uczniem ubiegającym się o pomoc): 

Lp. Imię i nazwisko Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce nauki/pracy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

 

Liczba osób w rodzinie ................... 

 
2. Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
Do wniosku należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o dochodach dla każdej wyżej wymienionej osoby: 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 

1. Wynagrodzenie za pracę (łączna kwota )  

2. Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami)  

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

 

4. Stałe zasiłki z pomocy społecznej  

5. Dodatek mieszkaniowy  

6. Alimenty i świadczenia alimentacyjne   

7. Zasiłek dla bezrobotnych   

8. Dochody z gospodarstwa rolnego   

9. Dochody z działalności gospodarczej  

10. Pobierane stypendia ze środków publicznych  
(miesięczna wartość stypendium pobieranego przez członka rodziny) 

 

11. Inne dochody (np. praca dorywcza, sezonowa, za granicą RP)  

 DOCHÓD RAZEM  

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

 

 

 
        .........................................                        …………………………………………………… 
                            (data)                                                                                             (czytelny podpis wnioskodawcy) 



3. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody rodziny: 

Lp. Nazwa załącznika 

1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto  

2. Zaświadczenie z Urzędu Pracy, jeśli osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna                 
z prawem lub bez prawa do zasiłku / zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych 
świadczeń dla bezrobotnych 

 

3. Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osób bezrobotnych 
niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy 

 

4. Zaświadczenie lub aktualna decyzja z Ośrodka Pomocy społecznej o wysokości 
pobieranych świadczeń (w tym np. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych                              
i dodatków do zasiłków, dodatków mieszkaniowych, zaliczki alimentacyjnej, itp.) 

 

5. Kopia odpisu wyroku sądowego mówiąca o wysokości zasądzonych alimentów / 
przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów 

 

6. Odcinek renty / emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu emerytury / renty  

7. Oświadczenia rodziców / pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów 
uzyskiwanych z prac dorywczych 

 

8. Nakaz płatniczy / zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej                   
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni 

 

9. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie (dotyczy osób 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) 

 

10. Inne dokumenty, wymienić jakie ……………………………………………………………  

(właściwe zaznaczyć znakiem „x") 

     
 
Część III.  Oświadczenia: 
 

Ja,………………………………………………………………… ur. dnia……………………… w …………………………….……………… 

nr PESEL: …………………………… legitymujący/a się dowodem osobistym seria …………nr………………………… 

wydanym przez……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zamieszkały/a w…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam,                         
co następuje: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu 
przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

2. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§ 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r.   
Kodeks Karny  (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zamieszczone                              
we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą. 

 Art. 233 § 1 KK: „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”. 

 

 

     ……………………………………………………                                         ……………………………………………… 
                 (miejscowość i data)                                                                              (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 



Część IV.  Adnotacje szkoły  

 

           Akceptuję wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia  spełniającego 
 kryterium dochodowe 
 
           Akceptuję wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia słabo- 
 widzącego, niesłyszącego, słabo słyszącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją),                   
 z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu  lekkim, 
 umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                     
 z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającego orzeczenie                   
 o potrzebie kształcenia  specjalnego 
 
           Akceptuję wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia 
 niespełniającego kryterium dochodowego, ze względu na przypadki określone w art. 7 
 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
          Uzasadnienie: 
 

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

 
 

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

                                                   (podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej osoby) 
 

Część V.  Objaśnienia: 
 
1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców dziecka 

(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika 
socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 
w terminie ustalonym przez wójta. 

3. Na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających dochód rodziny, o których mowa w części II 
pkt. 3 niniejszego wniosku, ustalany jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny. 

4. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie nie może być wyższa niż 539 zł. 
5. Zasady obliczania dochodu: 
 Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 

pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz 
innych osób. 

6.  Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowy uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł. 
7. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na terenie gminy 

Starogard Gdański wypłaca wójt gminy Starogard Gdański. 
8.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia na podstawie przypadków określonych w art. 7 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy 
dołączyć uzasadnienie. 

9.  Zwrotu kosztów zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy 
Starogard Gdański, dokonuje właściwy dyrektor szkoły. 

10. Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu. 

 
 
 



Część VI.  Uzasadnienie wnioskodawcy 
 
 Uzasadnienie - dotyczy uczniów których dochód na jednego członka rodziny przekracza kryterium 

dochodowe, spełniających przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała 

lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności, przemoc w rodzinie, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie 

losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 ……………………………………                                            ……………………………………………… 
                                 (data)       (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


