
    
 Załącznik nr 1 

Data wpływu wniosku  

Nr ewidencyjny wniosku  

 
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego  

lub podręczników do kształcenia w zawodach, w  ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” 

 
(dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016  

do klasy  III szkoły podstawowej oraz uczniów klasy IV technikum) 
 

Dyrektor  

……………………………………       

.…………………………………... 
                    (wpisać nazwę i typ szkoły) 
 
Uwaga:  Część A lub B wniosku należy wypełnić odpowiednio do sytuacji rodziny ucznia: 
 
Część A  - dotyczy ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kryterium dochodowego* 

 
Część B – dotyczy ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium 
dochodowe* 
  

Dane wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć x ) 

 Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka) 

 Pełnoletni uczeń 

 Nauczyciel   

 Pracownik socjalny lub  inna osoba – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców 

zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) 
 
1. Imię i nazwisko:…………………………………………………….…………………………………………... 
 
2. Adres zamieszkania:…………………………………………….…………………….................................. 
 
3. Telefon kontaktowy: ……………………………………………….………………………………………….. 

 
Numer rachunku bankowego wnioskodawcy do celów realizacji dofinansowania zakupu podręczników 
(w przypadku nie wskazania rachunku bankowego, wypłata będzie realizowana w formie gotówkowej) 

Imię i nazwisko 
posiadacza 
rachunku 

 

Nr rachunku 
bankowego 

                          

 

Dane ucznia 

 
1. Imię i nazwisko: …….. …………………….………………………………………………………………….. 
 
2. Imię i nazwisko ojca:  …………………………………………………………………………………………. 
 
3. Imię i nazwisko matki: ………………………………………………………………………………………… 
 
4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………................... 
 
5. Adres zameldowania: ………………………………………………………………………………………… 
(podać, jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Data urodzenia: ……………………………..  PESEL ucznia: …………………………………………….. 
 
7. Klasa, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016: ............................................. 
 
 



  

 

Wnioskowana kwota dofinansowania: ……….………………………………zł 
Objaśnienia: Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać: 
225 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej 
445 zł - dla ucznia klasy IV technikum 

 

Część A 
Dokumentowanie dochodu w przypadku ucznia pochodzącego z rodziny spełniającej 
kryterium dochodowe: 
 

1) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 
rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wystarczy 
przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku 
rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego 

 

2) w przypadku, gdy rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych należy wypełnić poniższą 

tabelę z uwzględnieniem wymaganych dokumentów1  
 

Oświadczam, że moja rodzina** składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, które w roku 2013 uzyskały następujące dochody* 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 
w stosunku do 

ucznia 

Miejsce pracy   
lub nauki 

Źródło 
dochodu  

Kwota 
dochodu 

netto 
za  2013 r.  

1.     
  

uczeń 
    

2.     
  
  

    

3.     
  
  

    

4.     
  
  

    

5.     
  
  

    

6.     
  
  

    

7.     
  
  

    

8.     
  
  

    

9. 
 
 

     

 
Suma dochodów członków rodziny: 

  
 

Przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie:  

(Suma dochodów członków rodziny / liczba członków rodziny / 12 miesięcy)  

 
 
 
 

 
1Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu członków rodziny uzyskanego w 2013 r.  
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów pełnoletnich członków rodziny wraz z zaistniałymi 
zmianami do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie  zakupu podręczników,  
- zaświadczenie z ZUS bądź od pracodawcy o wysokości składki zdrowotnej, 
- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej  
w hektarach przeliczeniowych (przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych  z 1 ha 
przeliczeniowego wynosił w 2013 r. - 2869 zł.) 
- oświadczenie członków rodziny prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (ryczałt lub karta 
podatkowa) o wysokości dochodów, 
- oświadczenie członków rodziny o innych dochodach niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 

 

 

 

 



  

 
3) W uzasadnionych przypadkach, do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia  

o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów, wskazując przyczynę 
braku możliwości przedłożenia zaświadczenia - składający jest obowiązany do zawarcia  
w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”. 

 

*kryterium dochodowe oraz zasady obliczania dochodu określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2015 r., poz. 114 i 693.) - (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 
wynosi 574 zł netto). 

**rodzina – oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna 
faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także 
dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 
opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego 
pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 
posiadającego własne dziecko 
 

 
Część B 
Dokumentowanie wniosku w przypadku ucznia pochodzącego z rodziny 
niespełniającej kryterium dochodowego (w tym przypadku wnioskodawca nie przedstawia 

dokumentacji związanej z dochodem rodziny) 
 

uzasadnienie zawierające wskazanie przypadku określonego w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) 

uzasadnione przypadki: 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 prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali  
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudność w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomana; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska 
żywiołowa lub ekologiczna. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Oświadczenia 

1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, 
oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne  
z prawdą. 
 
2. Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do otrzymania dofinansowania do zakupu 
podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  
w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.   
 
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych  
w niniejszym wniosku dla potrzeb realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - 
„Wyprawka szkolna” - (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U.  
z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). 

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



  

 

 

Adnotacje szkoły  (właściwe zaznaczyć x ) 

 
 kwalifikuję ucznia na podstawie kryterium dochodowego 

 

 kwalifikuję ucznia spoza kryterium dochodowego ze względu na: …………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………   
 

 nie kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników ze względu na:……………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(krótkie uzasadnienie odmowy) 
 

 
……………………………..                                          ………………………………… 
        (miejscowość, data)                                                             (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

Informacje dodatkowe 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń 
będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 najpóźniej do dnia 10 września 2015 r. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 938) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach  jest udzielana uczniom uczęszczającym  
w roku szkolnym 2015/2016  do klasy III szkoły podstawowej oraz klasy IV technikum. 
 
W ramach programu pomoc przysługuje:  
 
1. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium 
dochodowego 574 zł netto (kryterium z ustawy o świadczeniach rodzinnych); 
 
2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego 574 zł na osobę  
w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie decyzji 
dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń  (uzasadnione przypadki zostały wskazane w części B 
wniosku). 
 
Realizacja zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom 
prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniemu uczniowi kosztów zakupu podręczników 
następuje  po przedłożeniu dowodu  zakupu w terminie  do 20 listopada 2015 r.  

 
Dowodem zakupu podręczników jest: 
1) w przypadku zakupów indywidualnych: 
faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, 
osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie 
podręczników - do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków zakupu 
podręczników tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka 
szkolna” ; 
2) w przypadku zakupów dla grupy uczniów:  
potwierdzenie zakupu  zawierające: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której 
uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny 
podpis osoby, która dokonała zakupu (potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, 
na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki). 


