
 

        DYREKTOR  

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

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

WNIOSEK 

o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2013/2014 
„Wyprawka Szkolna” 

(wzór 1) 

Dane osoby składającej wniosek: 
 
Imi ę i nazwisko:   ....................................................................................................... 

PESEL:   ........................................................................................................ 

Adres zamieszkania ....................................................................................................... 

Numer telefonu  ........................................................................................................ 

 
 Składam wniosek o przyznanie wyżej wymienionej pomocy dla syna – córki:

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

 urodzonego/ej  ......................................................................... 

 zam.  .......................................................................................... 

rozpoczynającego/ej naukę w roku szkolnym 2013/2014 w klasie ...............................  

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

(nazwa szkoły) 

Informacje dotyczące rodziny:  

• Oświadczam, że rodzina moja składa się z ……………. osób, pozostających 

we wspólnym gospodarstwie domowym (łącznie z wnioskodawcą i uczniem 

ubiegającym  się o pomoc) 

Liczba osób w rodzinie ....................... 

 

Łączny dochód ze wszystkich źródeł rodziny (netto) wynosi ……………………zł. 

Dochód (netto) na jednego członka rodziny wynosi ……………………. zł. 

 

*należy podać wszystkie źródła dochodu rodziny, np.: zatrudnienie, gospodarstwo lub 

działka, działalność gospodarcza, zasiłki dla bezrobotnych, emerytury, renty, 

świadczenie przedemerytalne, zasiłki  z pomocy społecznej, świadczenia  rodzinne, 

alimenty i  świadczenia alimentacyjne,  pobierane stypendia o charakterze socjalnym 

ze środków publicznych i inne dochody. 

 

 



Wniosek uzasadniam trudną sytuacją materialną rodziny wynikającą w szczególności 

z : .................................................................................................................................................. 

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

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

OŚWIADCZENIA 
1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych 
osobowych zawartych w niniejszym wniosku, dla potrzeb realizacji Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2013 r. 
2. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej                     
za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. 
Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych w powyższym wniosku. 

  
        ........................................................ 
 
  ..................................................                                 ....................................................... 
                       (data)                                                     (czytelny podpis wnioskodawcy) 
               rodziców 
                                                   

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. 
2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich  
uprawnień uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał 
od niego przyrzeczenie. 
 
Do wniosku załączam:* 

1. Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodów. 
2. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w formie zasiłku 

stałego. 
3.   Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub okresowego 

dodatku do zasiłku szkolnego.  
4.   Dowody zakupu podręczników szkolnych. 

    5.   ............................................................................................................................................... 
    6.   ............................................................................................................................................... 
WYPEŁNIA ORGAN REALIZUJ ĄCY 

Ogółem rodzina uzyskała dochód  .........................  zł 

Dochód rodziny w  przeliczeniu na osobę wyniósł  - .........................  zł 

Rodzina spełnia - nie spełnia*  kryterium dochodowe/go,   
         
       ..................................................... 

         podpis pracownika  
                   ustalającego dochód rodziny 
 
Biorąc pod uwagę ustalone kryterium dochodowe rodziny:   
 
- przyznano prawo do pomocy w formie zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia 

ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania -                               w kwocie ............. zł*   

- nie przyznano prawa do pomocy w formie zwrotu kosztów zakupu podręczników szkolnych.* 

  
 
.......................................................                                                .................................................. 
         (  miejscowość, data  )                                                        ( podpis dyrektora szkoły) 
* niepotrzebne skreślić   



 
 
 

Informacja  
 
1. Wniosek należy złożyć w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Chmielniku 

do dnia 31 sierpnia 2013 r. 
2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników (Dz. U. z 2013 r. , poz. 818), pomoc finansową udzielana jest między 
innymi uczniom klas I – III i V szkół podstawowych oraz klas II ponadgimnazjalnej: 

 
a) z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto, a w 

przypadku rodzin uczniów klasy I szkoły podstawowej dochód na osobę nie 
przekracza kwoty 539 zł netto. 

b) w/w pomoc może być udzielana również uczniom z rodzin, w których dochód  na 
osobę przekracza kwotę 456 zł netto oraz 539 zł netto dla klas I szkoły podstawowej 
w przypadkach gdy w rodzinie występuje:  

− ubóstwo, 
− sieroctwo, 
− bezdomność, 
− bezrobocie, 
− niepełnosprawność, 
− długotrwała lub ciężka choroba, 
− przemoc, 
− 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, 
− zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe. 
− klęski żywiołowe lub ekologiczne 

c)   w/w pomoc mogą się ubiegać bez względu na kryterium dochodowe, uczniowie słabo 
widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z 
upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniowie z 
niepełnosprawnościami sprężonymi, w wypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej,  

3. Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego nastąpi po 
przedłożeniu dowodu zakupu. 
a) W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura 

VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica 
zastępczego) lub 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”. 

b) W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników 
są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) 
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. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na 
podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. 

 


