
 

 

 

Złotoryja, dnia  …………………… 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Henryka Brodatego 

w Złotoryi 

 

 

………………………………………………… zamieszkały/a w 

(imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego) 

…………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania składającego wniosek)   

Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2015/2016 pomocy w formie  
1. dofinansowania zakupu podręczników  

dla : 
 

Imię i nazwisko  ucznia  KL. …….. 

Imię i nazwisko ojca  

Imię i nazwisko matki  

PESEL ucznia  

Telefon kontaktowy  

Adres miejsca zamieszkania 

Ulica/nr  Miejscowość:  

Kod pocztowy:   

Nazwa i numer 

szkoły 
 

 

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

 

moja rodzina składa się z .......... osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; 

 

średni miesięczny dochód* netto, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi  

 

........................................ zł słownie: .................................................................................... 

 

Uwaga:                                                                                                                                                                             

1. wniosek winien zawierać zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny                                                 

2. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy   

   społecznej w formie  zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości      

   dochodów  -   zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.     

    

   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z przyznania pomocy w 

formie wyprawki szkolnej dla uczniów, ich udostępnienia osobom trzecim oraz ich  ewentualne przetwarzanie 

przez osoby trzecie w celach wynikających z przyznania wymienionej wyżej pomoc. 
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Do wniosku  załączam:** 

1) zaświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie; 

2) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Złotoryi** 

3) inne dokumenty 

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

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

 

 

 

 

Złotoryja, dnia …………………………….   …………………………………………….. 

 

 

 

                                                              (czytelny podpis jednego z rodziców, opiekuna prawnego)                                                             

 

Adnotacje szkoły:   

 

Łączny dochód rodziny …………………….  

 

Dochód na osobę w rodzinie ……………….. 

 

Sprawdzono pod względem formalnym/merytorycznym:   

 

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

    /data/                                                                   /podpis/ 

 

Przyznana kwota:    ----------- 

Słownie: 

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

 

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

  /data/                                                                 /podpis/ 

 

 

Decyzja dyrektora o przyznaniu pomocy w formie " Wyprawki Szkolnej".  

(prawidłową decyzję podkreślić)  

 

1.Kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r ,, Wyprawka szkolna ”na postawie kryterium 

dochodowego.                                                                                                                         

2.Kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna ‘’ poza kryterium 

dochodowym. 

3.Nie kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2015/2016               

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „ Wyprawka szkolna ‘’ z względu na. 

 

 

 

 
Złotoryja, dnia …………………………….   ……………………………………………..  

                                                                                                                 ( podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 



 3 

                                                                                                 

 Art. 8 ust. 3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z  1 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 nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2) składniki 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. 

ust.4 Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia 

socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na 

podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania . 

   

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniowi, który: 

1) spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r , poz. 182).  

 Kryterium dochodowe wynosi 574 zł. netto na osobę w rodzinie . 
2) nie spełnia ww.  kryterium dochodowego (dochód na osobę w rodzinie przekracza 539 zł   

ale znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej ze względu na przypadki ,o 

których mowa w art. 8 ust. 1 , pkt 2 w/w ustawy ) albo , 

3) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3  

dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

 

     Uzasadnienie decyzji  (wypełnić  w sytuacji zakwalifikowania ucznia poza kryterium 

dochodowym  lub niezakwalifikowania ). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

Pouczenie :  

1. Refundacja kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu przez rodzica 

(opiekuna prawnego) dowodu zakupu –fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia. 

Dowodem zakupu może być rachunek, paragon lub oświadczenie rodzica (opiekuna 

prawnego) o zakupie podręczników.  

2. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty : 225 zł dla ucznia klas  III szkoły 

podstawowej. 

 

 

 
 


