
                        ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO- BIZNESOWYCH 

                         W TARCACH 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP 

PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W 2013/2014r. 

„WYPRAWKA SZKOLNA” 
 

 
 
 

Wnioskodawca: 

□ ojciec/matka/prawny opiekun ucznia 
□ rodzice zastępczy – ojciec/matka 

□ nauczyciel 
□ pracownik socjalny/inna osoba (za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych) 

 

 
1. Dane osobowe ucznia: 

 

 
Imię ……………………… Nazwisko …………………………………PESEL ………………………………... 

Data urodzenia ……………………… ……..…….. r. Miejsce urodzenia ……………………..…..…….…... 

Adres zamieszkania ucznia: 

Miejscowość ……………………………………………..…..……....... Kod pocztowy ….......….-…………. 

Poczta ……………………….Ulica ……….......………...............…… Nr domu ………..Nr lokalu ............ 

 

 
2. Dane rodziców (opiekunów prawnych) ucznia: 

 

 
Imiona i nazwiska ………………………………………………………………………................…………….. 

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

Telefon    kontaktowy    ……………………………………………………………………................……………... 

 

 
3. Dane osoby składającej wniosek (w wypadku innej osoby niż rodzic lub prawny opiekun) 

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

Funkcja       ……………………………………………………………………..............................……………... 

Telefon kontaktowy    …………………………………………………………………...............…………….... 

 

 
4. Nazwa szkoły oraz klasa, do której uczęszcza uczeń/uczennica w roku szkolnym 2013/2014. 

Oświadczam, że syn / córka w roku szkolnym 2013/2014 jest uczniem / uczennicą klasy II  

Technikum ……..…..………………………. w Tarcach. 

 

 
5. Podstawa złożenie wniosku 

 

kryterium dochodowe 
 

  przypadki określone w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, mimo 

niespełnienia kryterium dochodowego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 



6. Uzasadnienie wniosku o przyznanie pomocy materialnej - w przypadku uczniów 

przekraczających kryterium dochodowe na osobę w rodzinie (np. ubóstwo, bezdomność, 

bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub 

narkomania, wielodzietność, rodzina niepełna itp.) 

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

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

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

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

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

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

7. Dane dotyczące gospodarstwa domowego 
 

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

gospodarstwie domowym. W skład rodziny wchodzą następujące osoby: 
 

l.p.  
Nazwisko i imię 

 

Data 

urodzenia 

 

Stopień 

pokrewieństwa 

 

Miejsce pracy/miejsce nauki (nazwa i 

typ szkoły) / źródło dochodu 

Wysokość 

miesięczna 

dochodu netto 
 

1.      

 

2.      

 

3.      

 

4.      

 

5.      

 

6.      

 

7.      

 

8.      

 

9.      

 

10.      

 

Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego:  

 

Miesięczny dochód po przeliczeniu na osobę w rodzinie:  



8. Załączniki 
 

Lista załączników (proszę wpisać ilość załączników dołączoną do wniosku) 
 

 zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu uzyskanego przez członka 

rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (kwota brutto z wyszczególnieniem 

miesięcznego 

obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz ubezpieczenia społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób), 

 odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 

 oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem 

pocztowym lub wyciągiem bankowym), 

 zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych (wraz z 

kwotą otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych), 

 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej pozarolniczej 

działalności gospodarczej oraz: 

  w   przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w  
 

przepisach o podatku dochodowym od  osób fizycznych - zaświadczenie wydane przez 

naczelnika  właściwego  urzędu  skarbowego, zawierające informację o wysokości : 

przychodu, kosztów uzyskania przychodu,  różnicy pomiędzy przychodem a kosztami 

jego uzyskania, dochodów z innych źródeł ( w sytuacji gdy składający wniosek łączy 

przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z 

małżonkiem), odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, należnego 

podatku, odliczonych od podatku składek na  ubezpieczenie zdrowotne związanych z 

prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej; 

 W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności na zasadach  określonych   w  
 

przepisach o zryczałtowanym  podatku dochodowym – zaświadczenie wydane przez 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające   informację o formie 

opodatkowania oraz zdeklarowany w oświadczeniu dochód z działalności pomniejszony 

o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne. 

 zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego 

(wyrażone w hektarach przeliczeniowych), 

 oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu z pracy dorywczej, 

 zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu uzyskanego przez członka 

rodziny będącego młodocianym pracownikiem w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 

(kwota 

brutto z wyszczególnieniem miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne), 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 



9. Poświadczenie właściwego organu pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń 

pieniężnych i otrzymanych świadczeniach rodzinnych. 

 

Lp. 
 

Rodzaj świadczenia 
 

Kwota netto Pieczęć i podpis pracownika 
ośrodka pomocy społecznej 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Razem 
  

 

10. Oświadczenie 

 
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, co następuje: 

 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przyznania pomocy 

finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

b) uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny 

(Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, 

niniejszym oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą. 

 

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

(podpis składającego oświadczenie - imię i nazwisko w pełnym brzmieniu) 
 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ----------- 
 

Adnotacja szkoły (Proszę nie wypełniać) 
 

Wniosek rozpatrzono pozytywnie / negatywnie. 

Uzasadnienie: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 
 

Tarce, dnia …………………………. r. …………….………………………………………. 
(data) (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 



OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU 
1. Pomoc  w  formie  dofinansowania  zakupu  podręczników  szkolnych  jest  udzielana  na  wniosek  rodziców 
(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela i pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą 
przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych uczniom rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 
naukę w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza  szkoła 
zawodowa), pochodzących z rodzin, u 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 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. 
Nr 139, poz. 992 z późn. zm), tj.456,00 zł netto. 
2. Ponadto  pomocą  w  formie  dofinansowania  zakupu  podręczników  do  kształcenia  ogólnego,  w   tym 
specjalnego, objęci są uczniowie: 
1) słabowidzący, 

2) niesłyszący, 

3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność  wymieniona w pkt. 1-3- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, 
technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) – bez względu na kryterium dochodowe. 

 
3. Pomoc w formie „Wyprawki szkolnej” mogą uzyskać także uczniowie z klasy II szkoły ponadgimnazjalnej 
(liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa), pochodzący z rodzin niespełniających 
kryterium  dochodowego,  w  przypadkach  określonych  w  art.  7  ustawy  z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy 
społecznej  (np.  bezrobocia,  niepełnosprawności,  długotrwałej  lub  ciężkiej  choroby,  bezradności  w  sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) – na podstawie decyzji dyrektora szkoły. Liczba uczniów, 
którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5 % ogólnej liczby uczniów z klas 
II-IV szkoły podstawowej. 
4. Wysokość pomocy nie może przekroczyć kwoty 445 złotych dla uczniów klasy II szkół ponadgimnazjalnych i 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
5. Do wniosku należy dołączyć: 

 zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu uzyskanego przez członka rodziny w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku (kwota brutto z wyszczególnieniem miesięcznego  obciążenia 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych,  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  oraz 
ubezpieczenia społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób), 

 odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 

 oświadczenie  o  wysokości  otrzymywanych  alimentów  (potwierdzone  przekazem  pocztowym  lub 
wyciągiem bankowym), 

 zaświadczenie  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  przypadku  osób  bezrobotnych  (wraz  z  kwotą 
otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych), 

 zaświadczenie   z   Urzędu   Skarbowego   o   rodzaju   prowadzonej   pozarolniczej   działalności 
gospodarczej oraz: 

  w przypadku  prowadzenia   działalności   opodatkowanej   na   zasadach    określonych  
w  przepisach o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych - zaświadczenie  wydane przez 
naczelnika 
właściwego  urzędu  skarbowego,    zawierające informację o wysokości : przychodu, kosztów 
uzyskania przychodu,  różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,  dochodów z innych 
źródeł ( w sytuacji gdy składający wniosek łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi 
przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem), odliczonych od dochodu składek na 
ubezpieczenie społeczne,   należnego podatku,   odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie 
zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej; 

 w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności  na zasadach określonych w 

przepisach  
 o  zryczałtowanym   podatku   dochodowym  –  zaświadczenie   wydane  przez  naczelnika 
właściwego urzędu  skarbowego  zawierające  informację  o   formie   opodatkowania  oraz   
zdeklarowany   w oświadczeniu dochód z działalności pomniejszony o  należny zryczałtowany 
podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

 zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażone w hektarach 
przeliczeniowych), 

 oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu z pracy dorywczej. 

 zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu uzyskanego przez członka rodziny będącego 
młodocianym pracownikiem w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (kwota brutto z 
wyszczególnieniem miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne), 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 

Koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, po przedłożeniu dowodu zakupu, do 
wysokości wartości pomocy, zwraca dyrektor szkoły. 
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na 
ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), 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  koszty  zakupu  podręczników  do 
kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) 
do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 2 ust. 8, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: 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. 


