
WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW 

EDUKACYJNYCH
1 

NA ROK SZKOLNY 2014/2015  

W ZESPOLE SZKÓŁ W SUCHYM DĘBIE 

 

W ramach Rządowego programu „WYPRAWKA SZKOLNA” 2014 

 

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………… 

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

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………… 

 

II. DANE OSOBOWE UCZNIA 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………… 

Nr PESEL  

 

 

          

 

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

Nazwa szkoły …………………………………………………………………….. 

III. W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 UCZEŃ ROZPOCZYNA: 

 

1. Naukę w klasie ………………………… szkoły podstawowej, 

2. Naukę w klasie ………………………… szkoły podstawowej / w klasie 

…………………. Gimnazjum (dotyczy ucznia niepełnosprawnego): 

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 7 1b 

ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty: 

1) słabo widzący, 

2) niesłyszący, 

3) słabo słyszący, 

4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

5) Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) Z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 

7) Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) Z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7. 

 

IV. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE 

DOFINANSOWANIA – zaznaczyć x  
V.  

 Miesięczny dochód3 na osobę w rodzinie nie przekracza 539,00 zł., o którym mowa  

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach  rodzinnych (Dz.U. z 2013r., 

poz. 1456 z późn. zm.) (klasy II, II i VI szkoły podstawowej) 

 

lub pomoc może być udzielona uczniom ze względu na sytuację rodzinną, gdy miesięczny 

dochód na osobę w rodzinie przekracza 5399,00 zł., z powodu: 

 

ubóstwa , 

sieroctwa, 

 

 

 



bezdomności, 

niepełnosprawności, 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, 

potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

alkoholizmu i narkomanii, 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach lub wielodzietnych, 

trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,  

klęski żywiołowej lub ekologicznej,  
 

Uzasadnienie wniosku (należy wykazać dlaczego, pomimo przekroczenia kryterium 

dochodowego, uczeń powinien otrzymać pomoc) 

 

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

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

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

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

 

V. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA: 

 

Oświadczam, że rodzina moja składa się z ………… osób, w tym: 

 

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

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

Dzieci: 

1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………………………….. 

Łączne dochody rodziny netto, obliczone zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych wynoszą: …………………………………………………………………………. 

Średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi: ………………………………. 

Do wniosku załączam:  

Dokumenty potwierdzające dochód: 

VI.  

 zaświadczenie o dochodach lub w wyjątkowej sytuacji, oświadczenie o dochodach wraz  

z uzasadnieniem, lub  

VII.  

 zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub 

dodatku do zasiłku rodzinnego, lub 

VIII.  

 kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku: 

 

IX.  

 Faktury VAT wystawione imiennie na rodzica (opiekuna prawnego), rachunki, paragony 

szt. …………………., lub 

X.  

 Oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją  

o rozliczeniu wydatków na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko  

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”  

 

 

 

Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są 

zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów 

związanych z przyznaniem dofinansowania do zakupu podręczników, zgodnie z ustawą z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
 

 

 

 

 

……………………………..      ………………………………. 

              Data           podpis wnioskodawcy  

 
1 Materiały edukacyjne – należy przez to rozumieć materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające 

realizację programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną; Dofinansowanie materiałów edukacyjnych 

dotyczy uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi, gdy 

jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umiarkowane lub znaczne.  
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Dochody osiągnięte przez członków rodziny w roku 2012 wraz ze zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku  

o dofinansowanie do zakupu podręczników. Dochodem w rozumieniu ustawy o dofinansowanie do zakupu podręczników. 

Dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób są: 

  

 Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należy podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,  

 

 Deklarowany w oświadczeniu dochód działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszone  

o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  

  

 Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np.: 

alimenty otrzymywane na dzieci. 

 

Do dochodu ustalonego nie wlicza się: świadczeń rodzinnych otrzymywanych na dziecko. 

Dokumentowanie dochodu: dołączyć do wniosku zaświadczenie ( z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów osiąganych 

przez członków rodziny w roku 2012 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu 

podręczników oraz inne dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 stycznia 2013r. 

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r., poz. 3), a w uzasadnionych 

przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.  

 

 

 

 

 

 

 

 


