
 

 

………., dn.……………….. 

WNIOSEK 

o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. – 

„Wyprawka szkolna” 
dotyczy ucznia z klasy III szkoły podstawowej, , pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 574,00 zł netto (kryterium dochodowe 

określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2015r. poz. 114)  

 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko: 

2. Adres zamieszkania: 

3. Numer telefonu : 

 

II. Dane ucznia: 

1. Imię i nazwisko ucznia: 

2. Data i miejsce urodzenia: 

3. Adres zamieszkania: 

4. Nazwa szkoły/placówki oświatowej, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym  

2015/2016:  

5. Klasa: 

 

III. Sytuacja rodzinna ucznia: 
Dane członków rodziny (w tym pozostające na utrzymaniu dziecko w wieku  do ukończenia 25 lat, a także 

dziecka, które ukończyło 25 rok życia, legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

W skład rodziny wchodzą: 

Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Miejsce pracy, nauki Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość 

dochodu 

netto w zł w 

2013 r.* 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  
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7.  

 

    

8.  

 

    

Łączny dochód rodziny w 2013 r.   

Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie w 2013 r.  
*Uwaga: Nie wypełnić ostatniej kolumny w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie 

zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego 

 

IV. Rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku 

do zasiłku rodzinnego? (zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
o Tak  

o  Nie 
/W przypadku korzystania przez rodzinę ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do 

zasiłku rodzinnego wnioskodawca załącza do wniosku zaświadczenie/ kartę zasiłkową o korzystaniu z ww 

świadczeń rodzinnych / 

 

V. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny. (Zaznaczyć dokumenty 

załączone do wniosku: ) 
Uwaga: Konieczność przedłożenia dokumentów umożliwiających stwierdzenie dochodu rodziny dotyczy 

wyłącznie rodzin , które nie korzystają ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do 

zasiłku rodzinnego. )  

1 zaświadczenia urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie 

podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;  

2 oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres zasiłkowy;  

3 oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy;  

4 zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o 

wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy;  

5 zaświadczenie właściwego organu gminy, kserokopia nakazu płatniczego ( oryginał do 

wglądu) albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 

przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy;  

6 umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w 

posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej 

stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania 

gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, (oryginał do 

wglądu), 

7 umowę zawartą w formie aktu notarialnego − w przypadku wniesienia gospodarstwa 

rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

8 odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz 

osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść 
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ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 

zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, (oryginał 

do wglądu), 

9 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, 

jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą 

zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, (oryginał do 

wglądu), 

10  w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w 

wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej 

przed mediatorem: 

11 zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej 

instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem 

tytułu wykonawczego zagranicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w 

związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości 

wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego 

zagranicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 

12  dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 

dochodu, 

13 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz 

liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w 

roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

14 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w 

przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy. 

15 ………………………………………………………………………………………… 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 

1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - „ Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że powyższe dane są 

prawdziwe. 

 

……………………................. ………………………… 
(data) (podpis wnioskodawcy) 

  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”. 

  
  

………………………… …………………………………… 
(data) podpis rodziców ucznia (prawnych opiekunów, 

rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny 

dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia
1
 

 

 

 

                                                 
1
 Zgoda rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom 

dziecka) albo pełnoletniego ucznia może być załączona jako odrębny dokument  
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Pouczenie 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w 

terminie do 4 września 2015 r. 

 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących 

rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, 

za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom 

dziecka) albo pełnoletniego ucznia. 

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z klasy III szkoły podstawowej, ucznia z klasy III 

ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz ucznia z klasy IV technikum, pochodzącego z rodziny, w 

której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 

574,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych) do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach 

do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenie o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości 

dochodów. Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 

2015 r., dokumenty powinny dotyczyć 2013 roku z ewentualnym uwzględnieniem zmiany uzyskiwanych 

dochodów. 

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ww 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 zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub 

podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, 

rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie 

podręczników.  

 

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów podstawą refundacji poniesionych kosztów, za zakup 

podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku 

szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest przedłożone przez podmiot 

dokonujący zakupu potwierdzenie, zawierające: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, wykaz zakupionych 

podręczników, kwotę zakupu, datą zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie jest 

wystawiane na podstawie posiadanej przez podmiot zakupujący faktury VAT i listy uczniów, dla których 

zakupiono podręczniki. 

 


