
1. Termin składania wniosku: na rok szkolny 2014/2015: – ............................. 
2. Miejsce składania wniosku:                                                                                             

 
Nr rejestracji ..................................... 

  (wypełnia szkoła) 

W N I O S E K 

o udzielenie w 2014 roku pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników , książek pomocniczych 

i materiałów dydaktycznych 

Część A  

Wniosek składa rodzic/opiekun ucznia/rodzic zastępczy/dyrektor szkoły/nauczyciel/pracownik 

socjalny/pełnoletni uczeń/inna osoba* 
 

 

Dane identyfikacyjne i adres osoby składającej wniosek 
(aktualny adres do korespondencji) 
1. Nazwisko 2. Imię 3. Numer telefonu  

4. Miejscowość 5. Ulica 6. Nr domu 7. Nr lokalu 8. Kod pocztowy 9. Poczta 

Wnoszę o przyznanie w 2014 roku dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia klasy ______ szkoły 

podstawowej/gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej*  

Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania ucznia 
10. Nazwisko 11. Imię 12. Data urodzenia (rok – miesiąc – dzień) 

13. Miejscowość 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

Część B 

Dochody rodziny ucznia 
(wpisać członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) 

Lp. Imię i nazwisko 

członka rodziny 

Data 

urodzenia 

Miejsce 

pracy/nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

Źródło dochodu1 Wysokość 

dochodu netto  

w zł 

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                 
1 dochód, z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym składany jest wniosek, z tytułu: zatrudnienia, 

prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzonego gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów 

przeliczeniowych, alimentów, renty, emerytury, stypendium socjalnego, naukowego, innego 
 



Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego 
19.  

Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
20.  

Średni dochód netto na jednego członka rodziny  
(należy kwotę z poz. 19 podzielić przez liczbę osób z poz. 20) 

21.  

22. Uzasadnienie wniosku 

Oświadczenie 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 s 1 i 2 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

-dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 

-zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do otrzymania wyprawki szkolnej. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników przez 

szkołę, w której składany jest wniosek, dla potrzeb udzielenia dofinansowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami). 

23. Data wypełnienia wniosku (rok – miesiąc – dzień) 24. Podpis wnioskodawcy 

Adnotacje urzędowe 

Data złożenia wniosku Podpis przyjmującego wniosek 

Uwagi 

* niepotrzebne skreślić 

Art. 233 Kodeksu Karnego   

Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

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

Pouczenie: 

1. Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 

finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1024) pomoc w formie dofinansowania zakupu 

podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika 

socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) 

albo pełnoletniego ucznia. 

2. Na podstawie § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 

2014/2015. 

3. Na podstawie § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach 

do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. 

4. Na podstawie § 4 ust. 6 ww. rozporządzenia w przypadku 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 

5. Na podstawie § 2 ust. 6 ww. rozporządzenia w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj: ubóstwa, 

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu 

ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 

całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w 

których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może 

przekroczyć w danej gminie 5 % ogólnej liczby uczniów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 6 

rozporządzenia, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie. 

6. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu 

dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy. Zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia w przypadku zakupów indywidualnych 

dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego 

lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać 

informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu. 


