WNIOSEK
o przyznanie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. –
„Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
w roku szkolnym 2014/2015.

………………………………
(miejscowość i data)

Pan/ Pani Dyrektor
…………………………………………….
…………………………………………….
Część I
1. Dane osobowe ucznia:
Imię i nazwisko ucznia
Data i miejsce urodzenia ucznia
Adres zamieszkania ucznia
Nazwa i adres szkoły
Klasa, do której uczeń uczęszcza
w roku szkolnym 2014/2015
Imie i nazwisko wnioskodawcy
Adres zamieszkania wnioskodawcy
Telefon kontaktowy

2.Wnioskowana forma pomocy (pomoc może być udzielona w jednej formie, należy postawić znak X):
dofinansowanie zakupu podręczników do klasy……………. szkoły podstawowej
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (proszę podkreślić właściwe)
uczniowi klasy…… szkoły………………………………………: uczniom słabowidzącym, niesłyszącym,
słabosłyszącym z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym 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 w niniejszym pkt
- uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Wnioskowana kwota dofinansowania…………………………………………………………………
Część II
1. Dane dotyczące gospodarstwa domowego:
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym (proszę podać imię, nazwisko, datę urodzenia, stopień
pokrewieństwa względem ucznia):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Dochód netto uzyskiwany w gospodarstwie domowym – źródło i kwota (z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku).

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające dochód rodziny:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, 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.

UWAGA !
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia,
rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie
o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia (dotyczy przekroczenia
kryterium dochodowego) należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.
Oświadczam, że uczeń, o którym mowa w pkt 1 nie otrzymuje innego dofinansowania na zakup podręczników ze środków
publicznych. Ponadto, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z pózn. zm.) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane we wniosku informacje
są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku, dla celów związanych z
przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926 z późn. zm.)

Część III
Uzasadnienie złożenia wniosku (dotyczy osób ubiegających się o pomoc, a przekraczających kryterium
dochodowe)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Adnotacje szkoły:

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

………………………………………
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

