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Dane wnioskodawcy: 
 

 
 ………………………………………………………………………….. 
                                           (nazwisko i imię) 
 

…………………………………………………………….  
                        (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto)                                                      

 

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

                               (telefon: stacjonarny, komórkowy)                                                                                            

 

 
                                                                                                                                                                                     

WNIOSEK  

o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - 

„Wyprawka szkolna” 
 

I. Dane ucznia ubiegającego się o „Wyprawkę Szkolną 2014”: 

 

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

2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………. 

3. PESEL ……………………………………………………………………...……………………. 

4. Klasa i typ szkoły ………………………………………………………………………………… 

II. Kryteria otrzymania pomocy (proszę zaznaczyć znakiem X odpowiednie pole): 

 

 uczeń klasy II, III, VI szkoły podstawowej lub klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: ZSZ, LO, Tech.  

pochodzący 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; 

 uczeń klas II, III, VI szkoły podstawowej lub klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: ZSZ, LO, Tech.  

pochodzący z rodziny nie spełniającej kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), w 

której występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z. U. 

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, 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, 

 brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki 

opiekuńczo- wychowawcze, 

 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. 
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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: 

 

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

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

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

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

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

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

 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: słabowidzący, niesłyszący, 

słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z 

niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej) i realizuje w roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, 

 

III. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia: 

 

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

domowym: 

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa  

z wnioskodawcą 

Wysokość  

dochodu netto  

w zł miesięcznie 

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   

 

  

5.   

 

  

6.   

 

  

7.  

 

   

8.   

 

  

9.  

 

   

10.  

 

   

Razem miesięczny dochód rodziny  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie  
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Do niniejszego wniosku dołączam: 

 Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający miesiąc składania wniosku każdej 

osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie; 

 Odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający miesiąc składania wniosku; 

 Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych; 

 Nakaz płatniczy za 2013 r. lub informacja o wysokości gospodarstwa rolnego; 

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

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

do zasiłku rodzinnego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku; 

 Informację o wysokości pobieranych alimentów; 

 Zaświadczenie o korzystaniu z dodatku mieszkaniowego; 

 Kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- 

pedagogiczną; 

 Oświadczenie o dochodzie z pracy dorywczej; 

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

 

Nr konta bankowego, na który należy dokonać zwrot za podręczniki (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych)  

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

 
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 za podanie nieprawidłowych danych oświadczam, 

że nie uzyskuję innego dochodu ponad w/w oraz wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

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

       (miejscowość , data )                                (podpis  wnioskodawcy) 
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OBJAŚNIENIA  

 
1. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń najpóźniej do dnia 9 września 2014 r. 

2. Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).  

3. Dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 250 zł z hektara przeliczeniowego. Dochód oblicza się według wzoru: 

liczba hektarów przeliczeniowych x 250 zł. 

4. Dochód na jednego członka rodziny oblicza się według wzoru: ogólny dochód wszystkich członków rodziny ÷ 

liczba członków rodziny. 

5. Do wniosku należy załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające dochód. W przypadku uczniów 

niepełnosprawnych nie jest konieczne udokumentowanie dochodu. W takiej sytuacji należy do wniosku dołączyć 

tylko kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną. 

6. Wnioskodawcy, których przekraczają próg dochodowy, jednak ze względu na przesłanki o których mowa w 

ustawie o pomocy społecznej, potrzebują wsparci na zakup podręczników zobowiązani są uzasadnić swój 

wniosek bez konieczności udokumentowania dochodu. Wnioski bez uzasadnienia zostaną pozostawione bez 

rozpatrzenia. 

7. W przypadku zakupów indywidualnych Dodowem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona im 

mienie na ucznia, rodzica (opiekuna prawnego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W 

przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników powinno ono zawierać w swojej treści następujące 

sformułowanie: Wydatek rozliczony tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – 

„Wyprawka szkolna”. 

8. W przypadku podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia 

zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz 

zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis podmiotu dokonującego zakupu ( np. 

przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia  podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT 

i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. 

 

 

 


