
załącznik do Zarządzenia Nr ….. / 2011 
Prezydenta Miasta Otwocka z dnia ………… 2011r. 

 
Nr wniosku: …………………. ………………. 
Data wpływu: ................................................... r.  
Podpis: ………………..………………..……………………………  

Kwota do wypłaty: ……………………..…………………………. 

 ……………………………………………..…………………  

(pieczątka szkoły) 

WNIOSEK 
o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 
 

dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do 

szkół dla dzieci i młodzieży 
  

WNIOSKODAWCA 
(ojciec, matka, prawny opiekun, rodzic zastępczy oraz nauczyciel, pracownik socjalny, inna osoba za zgodą przedstawiciela 

ustawowego lub rodziców zastępczych) 
Imię i nazwisko 
 

 
 

PESEL 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Tel kontaktowy 
 

 

DANE OSOBOWE UCZNIA 
Imię i nazwisko ucznia 
 

 

PSEL 
 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

INFORMACJE O SZKOLE 
Nazwa szkoły 
 

 

Adres 
 

 

Klasa 
 

 

 
 1. Preferowana forma dofinansowania – pomoc może być udzielona w jednej formie (należy postawić znak 
„x”):  
 dofinansowanie zakupu podręczników do klasy „I-III” szkoły podstawowej – do 180 zł;  

 dofinansowanie zakupu podręczników do klasy „III” gimnazjum – 325 zł;  

 dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, dla uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (tj. słabo widzących, niedowidzących, niesłyszących, słabo słyszących, 

niedosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej):  

 do klasy „I-III” szkoły podstawowej – do 180 zł;  

 do klasy „IV – VI” szkoły podstawowej – do 210 zł;  

 do klasy „I-III” gimnazjum – do 325 zł;  

 do klasy „I-III” zasadniczej szkoły zawodowej – do 315 zł;  

 do klasy „I-III” liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzup. liceum ogólnokształcącego – do 390 zł;  

 do klasy „I-IV” technikum, uzup. technikum – do 390 zł;  
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CZĘŚĆ A – dotyczy ucznia, który pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. 351,00 zł  
 
III. Sytuacja rodzinna ucznia: 
Oświadczam, że rodzina ucznia składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Miejsce pracy, 

nauki 
Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość dochodu 
netto w zł (dochód 

z miesiąca 
poprzedzającego złożenie 

wniosku, lub 
w przypadku utraty 
dochodu z miesiąca 
złożenia wniosku) 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           
Łączny dochód miesięczny netto całego gospodarstwa domowego 
(wymieniona obok wysokość dochodu należy potwierdzić stosownymi 

zaświadczeniami): 
  

Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie 
(gospodarstwie domowym) – łączną sumę dochodów podzielić przez liczbę 

osób w rodzinie): 
  

 
IV. Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku z tytułu : (właściwy punkt  zakreślić a zaświadczenia załączyć 
do wniosku) : 
1.  Wynagrodzenie za pracę   
2.  Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej osobiście (w tym umowy o 

dzieło i zlecenia) -  
3.  Liczba ha przeliczeniowych -  x 207 zł (Dochód z gospodarstwa rolnego) 
4.  Emerytury, renty inwalidzkie, renty socjalne, renty strukturalne i rodzinne, w tym 

również zagraniczne, świadczenia przedemerytalne -  
5.  Świadczenia rodzinne:  
              Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego -  
              Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny,  

              świadczenie pielęgnacyjne)  
              Zasiłek wychowawczy  
6.  Zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny  
7.  Zasiłek dla bezrobotnych  
8.  Zasiłki z pomocy społecznej  
9.  Dodatek mieszkaniowy  
10.  Alimenty i świadczenia alimentacyjne  
11.  Stypendia (nie wlicza się stypendiów o charakterze socjalnym lub motywacyjnym 
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przyznawanych na podstawie przepisów o systemie oświaty – należy wpisać 

miesięczną wartość stypendium pobieranego przez członków rodziny   
12.  Inne dochody (np. praca dorywcza, za granicą RP) -  
 
W uzasadnionych przypadkach można załączyć oświadczenie o wysokości dochodów (jeżeli nie jest 
możliwe uzyskanie ww. dokumentów. 
 
 
 CZĘŚĆ B – dotyczy ucznia, który pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę przekracza 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. 351,00 zł , a 

dofinansowanie jest udzielane w przypadkach określonych w art. 7 ww. ustawy.   
 

 
UZASADNIENIE (  w tym przypadku wymagane jest napisanie uzasadnienia) 
 

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

CZĘŚĆ C – dotyczy ucznia niepełnosprawnego 

 

1. Nazwa i adres Instytucji wydającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

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

2. Nr i data wystawienia ww. orzeczenia: 

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

3. Rodzaj niepełnosprawności: 

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

W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty:  
( np.; zaświadczenia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – należy je wypisać) 

 
1……………………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………………………………….. 

6……………………………………………………………………………………………………….. 

7……………………………………………………………………………………………………….. 
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8……………………………………………………………………………………………………….. 

9……………………………………………………………………………………………………….. 

10………………………………………………………………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIA 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie     (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks Karny – Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), tj:  
 
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”. oświadczam, co następuje:  
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu 
przyznania i wypłaty pomocy materialnej, 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.).  
 
2. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku i 
załącznikach są zgodne z prawdą. 
 
 

……………………………….. ……………………………………….. 
(miejscowość ,data) (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 

……………………………….. ……………………………………….. 
(miejscowość ,data) (zgoda przedstawiciela ustawowego lub rodzica 

zastępczego ucznia, w sytuacji gdy wniosek jest 
składany przez inną osobę)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub rodzica zastępczego ucznia może być załączona jako odrębny dokument 
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OBJAŚNIENIA 

I. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w 
przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich 
uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:  

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;  
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;  
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.  
 
II. II. Do dochodu ustalanego nie wlicza się:  
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 
 2) zasiłku celowego;  
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie 
oświaty;  
4) wartości świadczenia w naturze;  
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 
  
III. III. Do wniosku należy dołączyć:  
              - zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
                społecznej w formie zasiłku stałego / okresowego lub kopia decyzji o przyznaniu zasiłku okresowego / 
                stałego.  
 
W razie braku ww. zaświadczenia / kopii decyzji z ośrodka pomocy społecznej należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym:  
- zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku;  
- kopia decyzji z ZUS o przyznaniu emerytury / renty oraz odcinek emerytury / renty lub wyciąg bankowy za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku;  
- zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez 
prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości netto uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych);  
- oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy;  
- oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych; - kopia aktualnej 
decyzji / zaświadczenie o wysokości zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń pielęgnacyjnych lub 
oświadczenie o ich nie pobieraniu; 
 - kopia aktualnej decyzji / zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego lub oświadczenie o jego nie pobieraniu; - 
kopia aktualnej decyzji / zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
 - kopia odpisu wyroku sądowego mówiąca o wysokości zasądzonych alimentów oraz przekaz lub przelew pieniężny 
dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji 
alimentów, bądź oświadczenie (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) o otrzymywaniu 
dobrowolnych alimentów;  
- zaświadczenie wystawione przez szkołę / uczelnię / instytucję potwierdzające wysokość pobieranego stypendium (nie 
wlicza się stypendiów przyznawanych na podstawie przepisów o systemie oświaty np. stypendiów o charakterze socjalnym i 
motywacyjnym); 
 - zaświadczenie wystawione przez szkołę / uczelnię potwierdzające posiadanie statusu ucznia / studenta w przypadku osób 
pełnoletnich;  
- w przypadku prowadzenia działalności rolniczej: zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o 
wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni oraz dowód opłacenia 
składek KRUS lub oświadczenie o ich nie opłacaniu;  
- w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, 
określonych w przepisach o podatku dochodowym: zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu 
skarbowego określającego wysokość dochodu;  
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o 
zryczałtowanym podatku dochodowym: zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 
zawierające informacje o formie opodatkowania, dowody opłacenia składek w ZUS oraz oświadczenie o wysokości dochodu 
z ww. działalności;  
- oświadczenie, w przypadku wykazywania dochodu mniejszego od minimum socjalnego lub braku możliwości ustalenia 
dochodu w rodzinie ucznia.  
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Szczegółowe zasady obliczenia dochodu zawiera ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).  
 
W przypadku, gdy kryterium dochodowe w rodzinie przekracza 351 zł netto na osobę, do wniosku należy dołączyć 
dokumentację potwierdzającą dochód i określającą trudną sytuację życiową / losową (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz opisać ją w uzasadnieniu.  
 
W przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, 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, do wniosku dołącza się tylko:  
- kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
 

 
 
 
 
 
 

ADNOTACJE SZKOŁY (wypełnia szkoła) 

 

 Kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2011/2012 w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na podstawie kryterium dochodowego;  
 
 Kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2011/2012 w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” poza kryterium dochodowym ze 
względu na : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2011/2012 w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” ze względu na niepełnosprawność;  
 
 Nie kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2011/2012 w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” ze względu na:   
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
   …………………………….                              ………………………………………………………… 
  (miejscowość, data)                                                         (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 
 
 
 
 
 
 
 
 


