Wniosek
o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom
rozpoczynającym naukę
w roku szkolnym 2014/2015
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Żmigrodzie
Wnioskodawca:.........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy)

INFORMACJE O UCZNIU
1. Dane osobowe ucznia
Nazwisko
Imię/imiona
Imię ojca
Imię matki
PESEL ucznia
Data i miejsce urodzenia

2. Informacja o szkole
Nazwa szkoły
Typ szkoły
Ulica
Kod pocztowy

Miejscowość
-

Województwo

W roku szkolnym 20014/2015 jest uczniem klasy
W roku szkolnym 20014/2015 jest uczniem klasy
dotyczy uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, niesłyszących,
słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem
w tym z zespołem Aspergera z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.) uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół
podstawowych z wyjątkiem klas I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
(ZSZ, liceów ogólnokształcących, techników)
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3. Adres zamieszkania
Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

-

Województwo



4. Dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których
dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456,
z późn. zm.), czyli nie przekracza 539 zł netto.



5. Inne przyczyny uzasadniające przyznanie dofinansowania w przypadkach określonych w art. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (do wniosku należy dołączyć uzasadnienie
oraz posiadane dokumenty poświadczające wskazane problemy w rodzinie):



niepełnosprawność lub upośledzenie,



ubóstwo,



sieroctwo,



bezdomność,



bezrobocie,



długotrwała lub ciężka choroba,



przemoc w rodzinie,



klęska żywiołowa lub ekologiczna,



potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,



bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,



brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki
opiekuńczo – wychowawcze,



trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźców lub
ochronę uzupełniającą,



trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,



alkoholizm lub narkomania,



zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

6.
Wniosek
dotyczy
następującej
(należy zaznaczyć właściwą pomoc stawiając znak X)

formy

pomocy:

Pomoc finansowa uczniom na zakup podręczników tylko do kształcenia ogólnego, do kształcenia
ogólnego i specjalnego, tylko do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych*.
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OŚWIADCZENIE O SYTUACJI
RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA
7. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym, źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku.
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy/nauki

1
2
3
4
5
6
7
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego

,

Średni dochód miesięczny netto na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ……………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………… zł)
OŚWIADZCENIE
1. Ja, niżej podpisany, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu karnego za
składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 3,
składam stosowne do art. 75 § 2 Kpa w brzmieniu: ,,Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego
potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu
administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone
pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania” oświadczenie, iż utrzymuje się z dochodów
zgodnie z załączonymi dokumentami.
2. Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
zadań związanych z niniejszym wnioskiem, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w
systemach informatycznych oraz korektach, ewidencjach, skorowidzach, wykazach itp. Zostałem/am
poinformowany/a o przysługującym mi prawie wglądu do danych, ich poprawianie i kontroli
przetwarzania.

………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………………………………………
podpis rodzica lub opiekuna prawnego lub rodziców zastępczych lub dyrektora szkoły,
nauczyciela lub pracownika socjalnego ucznia

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody
rodziny:
1) zaświadczenie z zakładu pracy;
2) oświadczenie o zadeklarowanej wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
wraz z zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania (prowadzący
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3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym);
zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (zarejestrowani bezrobotni);
zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie o liczbie hektarów przeliczeniowych lub
nakaz płatniczy za bieżący rok kalendarzowy (rolnicy) 250 zł za hektar;
zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach członków rodziny;
odcinek renty/ emerytury/ świadczenia przedemerytalnego*;
oświadczenie o wysokości dochodów;
kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną
poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

* niewłaściwe skreślić

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
2014/2015.
1. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym – również
koszt zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, po przedłożeniu dowodu zakupu
podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest (oryginał) faktura VAT
wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, a także
rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników do wysokości wartości pomocy
wskazanej w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów.
2. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć
informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”
3. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są
rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po
przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę,
do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek
pomocniczych i materiałów dydaktycznych, 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.
Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy
pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
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