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………........................……….........……..….......                                                                           ………………………, dnia .................................. 

/imię i nazwisko Wnioskodawcy/                                                                                 Termin składania wniosków: do dnia 08.09.2015 r. 
 

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

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

/adres zamieszkania/                                                                                                                                 DO  DYREKTORA 

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

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

 

Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy)□ nauczyciel**□ pracownik socjalny**□ inna osoba**□ 
 

 

W N I O S E K 

o udzielenie pomocy finansowej, w roku szkolnym 2015/2016, na zakup podręczników,  

i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” 

 

I. DANE OSOBOWE ORAZ UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA. 

1. Imię i nazwisko ucznia: ..................................................................................................... .................................... 

2. Informacja o szkole (nazwa i adres szkoły):.......................................................................................................... 

3. Typ szkoły: ........................................................................,    klasa: .................................................. 

4. Data i miejsce urodzenia: …………………...................………………….....…......…........................................ 

5. Adres zamieszkania: ………………………………………………………..…….…........................................... 

6. Telefon: ……………………...……. …………………………………...…...…................................................... 

7. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do 

kształcenia specjalnego dla ucznia: a) słabowidzącego, b) niesłyszącego, c) słabosłyszącego, d) z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,                              

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,                                         

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci            

i młodzieży: podstawowych – z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów – z wyjątkiem klas I, szkół ponadgimnazjalnych: 

zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do 

pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów                               

z niepełnosprawnościami sprzężonymi: 

 

□ kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną 

 
 

 
Uwaga - osoby ubiegające się o dofinansowanie zakupu podręczników na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną nie wypełniają pkt 8-9  wniosku. 

 

**za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych 
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8. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dla ucznia klasy III szkoły 

podstawowej, klasy IV technikum w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę                    

w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. 

U. z 2015 r., poz. 114 i 693) 

tj. 574,00 zł netto na osobę □ 
 

Uwaga - do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć -

zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia 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. 

  
Dochód członków rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym 2013, ustalony zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 114 i 693): rodzina oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz 

pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do członków 

rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 

dziecka posiadającego własne dziecko) 
 

 

 

 

LP 

 

Dane  członków  rodziny 

 

 

Miejsce 

Pracy 

/nauki 

 

 

Dochód za rok 2013 

 

Dochód 

z gospod. 

Rolnego za 

2013 

 

Zasiłki  

z pomocy 

społecznej 

za 2013 

 

Inne  

dochody 

np.: alimenty 

za 2013 
Imię  i  nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

 

ŁĄCZNY  DOCHÓD  NETTO RODZINY:  …………………………………………. . 

 

 

ŚREDNI  ŁĄCZNY  DOCHÓD NETTO  NA JEDNEGO CZŁONKA  RODZINY: …………………………………… . 

( dochód za 2013 rok / 12 miesięcy / ilość osób ). 
 

 

9. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w przypadkach określonych             

w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla ucznia klasy III szkoły podstawowej i klasy IV 

technikum- pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie 

przekracza kryterium dochodowe  574,00 zł netto na osobę (z ustawy o świadczeniach rodzinnych): 

 

ubóstwo□, sieroctwo□, bezrobocie□, niepełnosprawność□, przemoc w rodzinie□, bezdomności□, 

długotrwała  lub  ciężka  choroba□,  alkoholizm  lub  narkomania □, zdarzenie  losowe  i  sytuacja  kryzysowa□,  

 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych□, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności□, inne (określone w art. 7 

ustawy o pomocy społecznej)□ …………………………………………………………..…. 

 

 

do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć podanie z  uzasadnieniem (Zał. Nr 1) 
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10. W załączeniu przedkładam: 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

OŚWIADCZENIE 

Uprzedzona (-y) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z Rządowym programem pomocy uczniom                   

w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” 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 późn. zm.). Oświadczam, że zostałam(-em) poinformowana(y) o celu zbierania 

tych informacji, prawie dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. 
 

 

Art. 233 K.K. 
§1. 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. 

§2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego                                       
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

 

 

             

 

                                                                                                    …....................……………………… 
                                                                                                                                                 /czytelny podpis Wnioskodawcy/ 

 

 

II. DECYZJA DYREKTORA  O  WYSOKOŚCI  DOFINANSOWANIA  ( wypełnia szkoła ): 
 

1. Ponieważ  miesięczny dochód na członka rodziny na podstawie przedstawionych dokumentów wynosi: 

 

…………………………….  PRZYSŁUGUJE / NIE PRZYSŁUGUJE*  dofinansowanie do zakupu podręczników. 

 

2. Ponieważ uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wym. w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady 

  

Ministrów  z  dnia  23 czerwca  2015r.)  przysługuje  dofinansowanie  do   zakupu  podręczników  i   materiałów  

 

dydaktycznych  …………………………………………………………… . 

 

3. Pomimo  przekroczenia  kryterium   dochodowego,  na   podstawie   uzasadnienia   kwalifikuję    ucznia  

 

……..……………………………………………………………………. do dofinansowania zakupu podręczników. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Na podstawie przedstawionych rachunków/faktur dofinansowanie będzie wynosiło j.n.: 

 

Imię, nazwisko 

i klasa ucznia 

    

1. Wartość z FA/RK     

2. Wartość z FA/RK     

3. Wartość z FA/RK     

4. Wartość z FA/RK     

5. Wartość z FA/RK     

RAZEM:     

Limit dofinansowania     

Wysokość przyznanego 

dofinansowania 

    

 

 

 

Zweryfikował i obliczył: 

 

  ...........................................                                                                                         ............................................. 

 /data i podpis pracownika szkoły/                                                                            /data  i  podpis dyrektora szkoły/ 
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P o u c z e n i e 

 
Proszę  dokładnie zapoznać się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r ( Dz. U z 2015r. poz. 938). 

 
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Termin składania wniosków, ustalony przez Burmistrza 

Andrychowa, dla szkół mających siedzibę na terenie gminy Andrychów: do dnia 08.09.2015 r ( Potwierdzona data wpływu do placówki !) 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą 

przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 

1. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej: 

- pomoc dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 

listopada  2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693) tj. 574,00 zł netto na osobę - do wniosku należy dołączyć zaświadczenie  o wysokości 

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

rodzina ucznia 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; 

- pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 574,00 zł netto na osobę - w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - liczba uczniów w gminie, którym udzielono pomoc, nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas III szkoły 

podstawowej oraz klasy IV technikum - do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie; 

- pomoc dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną                          

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją ), z autyzmem ( w tym z zespołem Aspergera ), z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadającym orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego,                 

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - do wniosku – zamiast zaświadczenia  o wysokości dochodów - należy dołączyć 

kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 

2. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie IV technikum: 

- pomoc dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa  w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 

listopada  2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693) tj. 574,00 zł netto na osobę - do wniosku należy dołączyć zaświadczenie                                 

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

dochodów. Jeżeli rodzina ucznia 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; 

- pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 574,00 zł netto na osobę (z ustawy o pomocy społecznej) - w przypadkach 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - liczba uczniów w gminie, którym udzielono pomoc, nie może przekroczyć 5% ogólnej 

liczby uczniów klas III szkoły podstawowej, klasy IV technikum - do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie; 

- pomoc dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną                          

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją ), z autyzmem ( w tym z zespołem Aspergera ), z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi,   w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadającym orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego,                

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - do wniosku – zamiast zaświadczenia  o wysokości dochodów - należy dołączyć 

kopię orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 

3. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie V i VI szkoły podstawowej, II i III gimnazjum: 

- pomoc dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną                          

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją ), z autyzmem ( w tym z zespołem Aspergera ), z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadającym orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego,               

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - do wniosku – zamiast zaświadczenia  o wysokości dochodów - należy dołączyć 

kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 

4. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum: 

- pomoc dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną                          

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją ), z autyzmem ( w tym z zespołem Aspergera ), z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi,   w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadającym orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego,               

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - do wniosku – zamiast zaświadczenia  o wysokości dochodów - należy dołączyć 

kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 

5. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy: 

- pomoc dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną                          

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową ) w tym z afazją ), z autyzmem ( w tym z zespołem Aspergera ), z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadającym orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego,               

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - do wniosku – zamiast zaświadczenia  o wysokości dochodów - należy dołączyć 

kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 

 

Dyrektor szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Andrychów, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym 

rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom  koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub 

podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów                                       

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 

również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy – patrz Rozporządzenie Rady Ministrów. 

 

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby 

fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej  koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do 

kształcenia specjalnego, lub podręcznika do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym - również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy zwraca Burmistrz Andrychowa za 

pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty - dowody zakupu podręczników należy przedłożyć w  szkole do której dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2015/2016. 

 

6. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁACZYĆ: 

a/ zaświadczenia z zakładów pracy o dochodach netto (bez podatku i składek z ubezpieczenia społecznego pracownika ) za rok 2013 - wszystkich osób,  

b/ zaświadczenie z Urzędu Pracy-osoby bezrobotne pobierające zasiłek lub zarejestrowane w UP bez prawa do zasiłku, 

c/ oświadczenie o braku zatrudnienia i braku dochodów ( zał. Nr 2 ), 

d/ dokumenty potwierdzające wysokość zasiłków, alimentów, renty itp., 

e/ oświadczenie o nie posiadaniu gruntu rolnego ( zał. Nr 3 ) lub kserokopia o podatku od gruntów rolnych, 

f/ oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej ( zał. Nr 4 ), 

g/ oryginalne rachunki/faktury za zakupione podręczniki wystawione na rodzica lub ucznia lub paragon oraz oświadczenie rodzica o zakupie (jako zał. Nr 5 ). 

 

7. Limity dofinansowań do zakupu podręczników określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 938 ). 

 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), 

rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników i materiałów dydaktycznych. 

W przypadku zakupu dla grupy uczniów, potwierdzenie zakupu wystawia podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów. 

W przypadku złożenia oświadczenia do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

w roku 2015 r. „Wyprawka szkolna”. 


