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Wniosek o udzielenie pomocy finansowej 
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna” 

 
1.Wnioskodawca: 

rodzic/ opiekun prawny/inna osoba……………. 
 

2.Dane wnioskodawcy: 

 

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

 

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

 

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

3.Wnoszę o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych dla     

        ucznia:    

 

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

 
2. Klasa w roku szkolnym 2014/2015…………………………………….. 

 

- dla ucznia klasy II szkoły podstawowej (do 225 zł)  

- dla ucznia klasy III szkoły podstawowej (do 225 zł)  

- dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej ( do 325 zł)  

- dla ucznia niepełnosprawnego ( od 175 zł do 770 zł)  

-dla ucznia klasy III zasadniczej szkoły zawodowej (do 390zł)  

 

4.Informacje o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

 

Niniejszym oświadczam, że rodzina moja składa się z .........   osób, tworzących wspólne 

gospodarstwo domowe tj.: 
 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce 

zamieszkania 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy /nauki 

   wnioskodawca  

     

     



     

     

     

     

     

                                              

Źródła dochodu w rodzinie (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku):  

 

1. Wynagrodzenie za pracę (netto) ……………………………………………….… zł  

2. Stałe zasiłki z MGOPS …………………………………………………………    zł  

3. Emerytury, renty ……………………………………………………………….… zł  

4. Świadczenia rodzinne ………………………………………………………….… zł  

5. Dodatek mieszkaniowy …………………………………………………….…..… zł  

6. Alimenty …………………………………………………………...…………...… zł  

7. Stypendia ………………………………………………………..……………...… zł  

8. Zasiłek dla bezrobotnych ……………………………………………………....… zł  

9. Dochody z gospodarstwa rolnego (……. zł x ha przeliczeniowy) …..…………..… zł  

10. Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej …………………………….... zł  

11. Inne dochody …………………………………………………………………...… zł  
 

Dochody netto  mojej rodziny w miesiącu........................ łącznie wynoszą.............................., 

tj. na jednego członka rodziny......................... 
 

 

5.Sytuacja rodzinna przy ubieganiu się o pomoc spoza kryterium dochodowego dla 

uczniów z rodzin,  w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej  
- ubóstwo  

- sieroctwo  

- bezdomność  

- bezrobocie  

- niepełnosprawność  

- przemoc w rodzinie   

- alkoholizm  

- narkomania  

- zdarzenie losowe  

- długotrwała i ciężka choroba   

- inne (wymienić, jakie)  

Uzasadnienie wniosku: dlaczego pomimo przekroczenia kryterium dochodowego uczeń 

powinien otrzymać pomoc…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu Karnego w przypadku podania 

nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.), wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych do realizacji dofinansowania zakupu 

podręczników. 

 

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

                                                                      
             (miejscowość, data)                                                                                                     ( podpis osoby składającej wniosek) 
 

 

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wysokość  wszystkich dochodów netto 

rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku, np.: 

 

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia;  

- odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz 

z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń; 

-zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych 

świadczeń wypłacanych przez PUP; 

-w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o 

pozostawaniu bez pracy i braku dochodów;  

-zaświadczenie z Miejskiego Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich 

świadczeń wypłacanych przez MGOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe); 

-zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne; 

-oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające 

klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z 

art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”); 

-w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub 

oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

-dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, 

zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy);  

-dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz 

potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy); 

-każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina; 

 

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 przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona wyżej,  zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię  orzeczenia 



o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

w tym specjalistyczną. 

 

Przy  ubieganiu się o pomoc dla uczniów z rodzin, w których występują przypadki określone  

w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej należy do wniosku zamiast 

zaświadczenia o wysokości dochodów  dołączyć uzasadnienie. 


