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                                                                         Dyrektor  
                                                                          …………………………………………… 
 
                                                                          ……………………………………………                                                                          
 

WNIOSEK 
o przyznanie pomocy w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom                                          
w 2013 roku - Wyprawka szkolna” na dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci 
uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do klasy I-III szkoły podstawowej,                        
klasy V szkoły podstawowej lub klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły 
zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.  
(dotyczy uczniów z rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę                       
w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013r. poz. 182), uczniów z rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003r.                                       
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)  oraz uczniów 
spełniających warunki, określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).   
 
Część I. 

1. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć znakiem „x"): 

 Rodzic ucznia/prawny opiekun  

 Rodzic zastępczy  

 Nauczyciel 

 Pracownik socjalny 

 Inna osoba  

 

2. Dane wnioskodawcy: 
 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………………… 

 
Miejsce zamieszkania  (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………................................. 
 
Telefon kontaktowy (stacjonarny lub komórkowy) ……………………………………….............................. 
 

3. Dane ucznia: 
 
Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………………… 
 
PESEL ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zameldowania …………………………………………………………………………………………….. 
 
Klasa ……………………………………………………………………………………………………………….. 
  

4. Wnioskowana forma pomocy społecznej (właściwe zaznaczyć znakiem „x"): 
 

 dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla ucznia rozpoczynającego w roku szkolnym 
2013/2014 naukę w klasie ……. szkoły podstawowej,  

 

 

dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla ucznia rozpoczynającego w roku szkolnym 
2013/2014 naukę w klasie ……. szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącym i technikum.  
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5. Uczeń w roku szkolnym 2013/2014 będzie uczęszczał do: 
 (właściwe zaznaczyć znakiem „x"): 

 
 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

 Liceum Ogólnokształcącego 
 

 Technikum  
 

 
Część II 

1. Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
(łącznie z wnioskodawcą i uczniem ubiegającym się o pomoc): 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce 
pracy/nauki 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

7.  
 

   

8.  
 

   

 

Liczba osób w rodzinie ………………………………………………………………………………… 

2. Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
(miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia klasy II-III szkoły podstawowej, klasy V 
szkoły podstawowej oraz II klasy szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego i technikum, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182) -  czyli 456 zł netto; 
uczniowie klas I szkoły podstawowej - dochód nie może przekraczać kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy  z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)  czyli 539 zł netto;  
do wniosku należy dołączyć  zaświadczenia o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach 
można dołączyć  oświadczenia o  wysokości dochodów).  

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 

1. Wynagrodzenie za pracę (łączna kwota netto)  

 
2. Świadczenia rodzinne   

 
3. Emerytury, renty inwalidzkie i  rodzinne, w tym  również  zagraniczne, 

świadczenia  przedemerytalne 
 

4. Stałe zasiłki z pomocy społecznej 
 

 

 
5. Dodatek mieszkaniowy   

 
6. Alimenty i świadczenia alimentacyjne   

 
7. Zasiłek dla bezrobotnych  

 
 

 
8. Dochody z gospodarstwa rolnego  (250 zł x ha przeliczeniowych) 
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9. Dochody z działalności gospodarczej  

 
10. Pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych  

(miesięczna wartość stypendium pobieranego przez członka rodziny) 
 

11. Inne dochody   

 
DOCHÓD RAZEM:  

 
Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie  
(łączną sumę dochodów podzielić przez liczbę osób w rodzinie) 

 

 

3. Do wniosku załączam: 

Lp. Nazwa załącznika   

1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto* 
 

2. 

Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku), 
zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń* 
 

 

3. 
Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie 
Pracy* 

 

4. 
Aktualna decyzja o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych/dodatków  
do zasiłków* 

 

5. Aktualna decyzja/ zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego* 
 

6. Aktualna decyzja/ zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej* 
 

 
7. 

Kopia odpisu wyroku sądowego mówiąca o wysokości zasądzonych 
alimentów oraz przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość 
otrzymanych alimentów* 
 
 
 
 
 

 

8. Odcinek renty/emerytury*  

 
9. 

Oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny                                              
o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych* 

 

 
10. 

Nakaz płatniczy/zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej   
w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni* 

 

 
11. 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie – dot. osób 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą* 

 

12 Inne dokumenty, wymienić  jakie……………………………………  

Objaśnienia: 

 należy wstawić x 
*niepotrzebne skreślić 

 w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina  korzysta ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego - można 
przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów  - zaświadczenie o korzystaniu ze  
świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.  

 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. 

 w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia                          
o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.  

 
Uzasadnienie (wypełniają wyłącznie osoby ubiegające się  o pomoc dla ucznia  w przypadkach 
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, 
bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, 
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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, trudności w integracji cudzoziemców, którzy 
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności                               
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie 
losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna  - w ww. przypadkach pomoc może 
być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin,  których dochód na osobę w rodzinie przekracza 
kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 
marca 2004r.; należy wskazać dlaczego, pomimo przekroczenia kryterium dochodowego, uczeń 
powinien otrzymać pomoc) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
……………………………………………………………………………………………….............................. 
 
Część III.   
 
Ja,……………………………………… legitymujący/a się dowodem osobistym seria……………………  
 
nr……………… wydanym przez………………………………………………………………………………… 
 
zamieszkały/a w…………………………………………………………………………………………………… 
uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, co następuje: 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.  
Kodeks Karny  (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku                
i załącznikach są zgodne z prawdą. 
Art. 233 § 1 KK: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub                      
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu 
przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 
 
 
………….............., dnia …………………….                                           ………………………………… 
                                                                                                             (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
Część IV.  Adnotacje szkoły  
Sprawdzono pod względem formalnym/merytorycznym 
 
 
 
 
……………………………………..                                                 …………………………………………… 
          /data/                                                                                                /podpis/  
 

 
Przyznana kwota =  ……………………………….. PLN, 
 
 
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………................................ 
. 
 
 
……………………………………..                                                 …………………………………………… 
          /data/                                                                                                /podpis/  
 
 


