
                                                  Dyrektor 
….................................................................................
w ….......................................................................

                   
                                       WNIOSEK O PRZYZNANIE
                                dofinansowania zakupu podręczników

w roku szkolnym 2013/2014 w ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA”

Nr ewidencyjny wniosku 

................/................

1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) - wnioskodawcy
Nazwisko
Imiona
2. Adres zamieszkania
Ulica Miejscowość
Kod pocztowy Województwo
3. Dane osobowe ucznia - uprawnionego
Nazwisko
Imiona
Imię ojca
Imię matki
PESEL ucznia
Data i miejsce urodzenia
4. Wnioskuję o dofinansowanie na podstawie: dotyczy ucznia klasy   / zaznaczyć znakiem X /

□ I szkoły podstawowej dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 539,00 zł – wypełniana jest  
Część  A  przez  Wydział  Spraw  Społeczno  –  Obywatelskich  i  Obronnych  Urzędu  Miejskiego  w 
Wołczynie (pok. nr 2 - dział świadczeń rodzinnych), bez dokumentacji dochodowej;

□ II,  III  i  V klasy szkoły podstawowej,  II  klasy szkoły ponadgimnazjalnej  (liceum ogólnokształcące) 
dochód  na  osobę  w rodzinie  ucznia  nie  przekracza  456,  00  zł  i  korzysta  z  zasiłku  celowego  lub 
okresowego  –  wypełniana  jest  Część  B  przez  Ośrodek  Opieki  Społecznej  w  Wołczynie  (bez 
dokumentacji dochodowej);

□ II,  III i  V klasy szkoły podstawowej, II  klasy szkoły ponadgimnazjalnej  ((liceum ogólnokształcące) 
dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 456, 00 zł i nie korzysta z zasiłku celowego lub 
okresowego – należy wypełnić Część B1 wraz z dokumentacją dochodową;

□ I,  II,  III i V szkoły podstawowej oraz klasy II szkoły ponadgimnazjalnej  (liceum ogólnokształcące), 
dochód na osobę  w rodzinie  przekracza kryterium dochodowe -  ale  rodzina znajduje się w trudnej 
sytuacji  życiowej  z  powodu m.  in.  ubóstwa,  sieroctwa,  rodzina niepełna,  bezdomności,  bezrobocia,  
niepełnosprawności,  długotrwałej  lub  ciężkiej  choroby,  przemocy  w  rodzinie,  wielodzietności, 
alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej itp1. - wypełnić część C;

□ ze  względu  na  niepełnosprawność wypełniana  jest  część  D –  dotyczy  ucznia  niepełnosprawnego 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcące).

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA  WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO – OBYWATELSKICH I OBRONNYCH  URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁCZYNIE

Pieczęć  Wydziału Spraw Społeczno – Obywatelskich i Obronnych  
Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Zaświadcza się, że Pan/Pani…………………………………………matka/ojciec/prawny opiekun…………………………………… …………….
                                                                                                                                                                                                                      Nazwisko i imię dziecka
korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

    ……………………………
 Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

1 Art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2013 r, poz. 182 z późn. zm.). 
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CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁCZYNIE

Pieczęć Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie

Zaświadcza się, że Pan/Pani………………………………………………matka/ojciec/prawny opiekun……………………………………………. 
                                                                                                                                                                          Nazwisko i imię dziecka

korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego.

……………………………
 Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

CZĘŚĆ B1
Oświadczam,  że  moja  rodzina  składa  się  z  wymienionych  osób,  pozostających  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym  –  łącznie  z  
wnioskodawcą i uczniem ubiegającym się o pomoc: 

     Nazwisko i imię                             data  urodzenia                   stopień pokrewieństwa                                     Miejsce pracy/nauki

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Łączna kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Do wniosku należy  
dołączyć wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach dla każdej osoby wymienionej w tabeli wyżej.

1. Wynagrodzenie za pracę (łączna kwota)                                                           ……………………………………..
2. Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej osobiście                         ……………………………………..
3. Dochody z umowy o dzieło i zlecenia                                                               ………………………………………
4. Liczba ha przeliczeniowych - ……………x 250 zł                       
        Dochód z gospodarstwa rolnego                                                                         …………………………………….         
5. Emerytury, renty inwalidzkie, socjalne, rodzinne, ……………………………………..
6. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego                                              ……………………………………….
7. Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne                                         ……………………………………….
8. Zasiłek wychowawczy                                                                                       ………………………………………
9. Zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny                                                                    ……………………………………….
10. Zasiłek dla bezrobotnych                                                                                   ………………………………………
11. Dodatek mieszkaniowy                                                                                    ………………………………………..
12. Alimenty i świadczenia alimentacyjne                                                              ………………………………………..
13. Inne dochody (np. praca dorywcza, za granicą RP)                                         ………………………………………

14. Łączny dochód miesięczny netto w rodzinie wyniósł (suma poz. 1-13):   …………………………………………                       
15. Alimenty na rzecz osób trzecich                                                                      …………………………………………
16. Dochód miesięczny netto na 1 osobę w rodzinie (od poz.14 odjąć z poz.15 i podzielić przez il. osób w rodzinie) …………………………….. 
Ilość osób w rodzinie ……………………
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Część B1 - w załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty∗: 
□ zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie  

wniosku; 
□ kopia decyzji z ZUS o przyznaniu emerytury / renty oraz odcinek emerytury / renty lub wyciąg bankowy za miesiąc poprzedzający złożenie  

wniosku; 
□ zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do 

zasiłku, zaświadczenie o wysokości netto uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych); 
□  oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o pozostawaniu bez pracy i  nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy; 
□ oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych; 
□ zaświadczenie o wysokości zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń pielęgnacyjnych lub oświadczenie o ich nie 

pobieraniu; 
□ kopia decyzji o wysokości dodatku mieszkaniowego; 
□ zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
□ kopia  odpisu  wyroku  sądowego  mówiąca  o  wysokości  zasądzonych  alimentów  oraz  przekaz  lub  przelew  pieniężny  dokumentujący 

wysokość otrzymanych alimentów lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji alimentów, bądź oświadczenie 
(potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) o otrzymywaniu dobrowolnych alimentów; 

□ zaświadczenie wystawione przez szkołę / uczelnię / instytucję potwierdzające wysokość pobieranego stypendium 
□ zaświadczenie wystawione przez szkołę / uczelnię potwierdzające posiadanie statusu ucznia / studenta w przypadku osób pełnoletnich lub  

oświadczenie pełnoletniego ucznia /studenta; 
□ w przypadku prowadzenia  działalności  rolniczej:  kopia  nakazu  płatniczego  o  wielkości  gospodarstwa rolnego  wyrażonej  w  hektarach  

przeliczeniowych ogólnej powierzchni; 
□ w przypadku prowadzenia  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  opodatkowanej  na zasadach ogólnych,  określonych w przepisach o 

podatku dochodowym: zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określającego wysokość dochodu; 
□  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym: zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania, 
dowody opłacenia składek w ZUS oraz oświadczenie o wysokości dochodu z ww. działalności; - oświadczenie, w przypadku wykazywania  
dochodu mniejszego od minimum socjalnego lub braku możliwości ustalenia dochodu w rodzinie ucznia. 

Część C – dotyczy ucznia, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, w rodzinie występuje kryterium społeczne.

UZASADNIENIE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..............................................................................................................................................................................................................
1. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty
□ Udokumentowanie kryterium społecznego. 

Część D – dotyczy ucznia niepełnosprawnego posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - art. 71b ust. 3 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Rodzaj niepełnosprawności – zaznaczyć X
□ słabo widzących, 

□ niesłyszących, 

□ z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

□ z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

□ z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

W załączeniu:
1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

1. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty
Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.
□ faktura VAT wystawiona imiennie na pełnoletniego ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna 

 Szczegółowe zasady obliczenia dochodu zawiera ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r, poz. 182 z późn. zm.). 
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□ rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia 
należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna”.

□ W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów zwrot nastąpi po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: 
imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły,  wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę 
zakupu i  czytelny  podpis podmiotu dokonującego zakupu (np.  przedstawiciela rady rodziców).  Potwierdzenie  wystawia  podmiot 
dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

OŚWIADCZENIA
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny – 
Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), tj: Art. 233 § 1. „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”. Oświadczam, co następuje:
1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 w/w oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku i  

załącznikach są zgodne z prawdą. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, dla potrzeb programu pomocy 

uczniom2. 

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

Wartość dofinansowania do podręczników w 2013 r. wynosi:
- 225 zł – dla ucznia: 
a) kl. I-III szkoły podstawowej 
b) kl. I-III szkoły podstawowej; słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

c) kl. I-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami  
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz/lub materiałów dydaktycznych;

d) kl.  I-III  szkoły  specjalnej  przysposabiającej  do  pracy  dla  uczniów z  upośledzeniem  umysłowym  w stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

- 325 zł – dla ucznia: 
a) kl. V szkoły podstawowej 
b) kl.  IV-VI  szkoły  podstawowej:  słabowidzącego,  niesłyszącego,  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim  lub  niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez 
publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną,  w  tym  poradnię  specjalistyczną,  który  nie  korzysta  z  podręczników  do  kształcenia  specjalnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

- 350 zł – dla ucznia kl. I-III gimnazjum:  słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez 
publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną,  w  tym  poradnię  specjalistyczną,  który  nie  korzysta  z  podręczników  do  kształcenia  specjalnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

- 390 zł – dla ucznia:
a) kl. II zasadniczej szkoły zawodowej;
b) kl. I-III zasadniczej  szkoły zawodowej:  słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

- 445 zł – dla ucznia:
a) kl. II liceum ogólnokształcącego lub kl. II technikum; 
b) kl. I-III liceum ogólnokształcącego, kl. I-IV technikum, kl. III liceum profilowanego oraz kl. III technikum uzupełniającego: słabowidzącego, niesłyszącego, z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww.,  
posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  przez  publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną,  w  tym  poradnię 
specjalistyczną;

- 607 zł – dla ucznia kl. I-III gimnazjum,  niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

- 770 zł – dla ucznia:
a) kl. I-III szkoły podstawowej:  niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 

gdy  jedną  z  nich  jest  niepełnosprawność  ww., posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  przez  publiczną  poradnię 

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
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psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

b) kl. IV-VI szkoły podstawowej:  niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy  jedną  z  nich  jest  niepełnosprawność  ww.,  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  przez  publiczną  poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

c) kl. I-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami  
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

 
W przypadku gdy uczeń z niepełnosprawnością, o której mowa poniżej, korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego (w tym materiałów dydaktycznych 
dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) i specjalnego, koszt ich nie może być wyższy niż: 
1)   770 zł w tym: 192,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego i 577,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnego  – dla ucznia z kl. I-III szkoły 

podstawowej lub niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
nich  jest  niepełnosprawność  ww., posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  przez  publiczną  poradnię  psychologiczno-
pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

2)   770 zł w tym: 192,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego oraz/lub materiały dydaktyczne i 577,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnego  
–  dla  ucznia  kl.  I-VI  szkoły  podstawowej  i  kl.  I-III  gimnazjum:  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  bądź 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww.,  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

3)   770  zł  w tym:  308  zł  na podręczniki  do kształcenia  ogólnego i  462  zł  na podręczniki  do kształcenia  specjalnego  –  dla  ucznia  kl.  IV-VI  szkoły 
podstawowej  lub  kl.  IV-VI  ogólnokształcącej  szkoły  muzycznej  I  stopnia:  niesłyszącego,  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim  lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

4)   607 zł w tym: 303,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego i 303,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnego – dla ucznia kl. I-III gimnazjum: 
niesłyszącego,  z  upośledzeniem  umysłowym  w stopniu  lekkim  lub  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w  przypadku  gdy  jedną  z  nich  jest  
niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w 
tym poradnię specjalistyczną.

ADNOTACJE SZKOŁY (wypełnia szkoła)

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

….................................................., dnia ….................................                                               …..................................................................
                                                                                                                                                          pieczątka i  podpis dyrektora szkoły
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