WNIOSEK
o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
w roku szkolnym 2014/2015
Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza dziecko w terminie do 5 września 2014r.

Do …...................................................................
Dyrektora
…........................................................................
(wpisać nazwę i adres szkoły)

….........................................................................
…........................................................................
…........................................................................
Część A (wypełnia wnioskodawca)
I. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć znakiem „x”)
Rodzic /opiekun prawny*
Dyrektor

Nauczyciel

Pracownik socjalny

Osoba upoważniona przez przedstawiciela
ustawowego lub rodziców zastępczych

(* oświadczenie o przyznaniu prawnej opieki nad dzieckiem)

II. Dane wnioskodawcy (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły, nauczyciel, pracownik
socjalny wpisuje się tylko imię i nazwisko oraz numer telefonu)

1.

IMIĘ

2.

NAZWISKO

4

ul.
ADRES ZAMIESZKANIA
(w przypadku gdy wnioskodawcą
jest nauczyciel/ dyrektor/
pracownik socjalny proszę
wpisać adres instytucji)
Nr domu
kod pocztowy

nr lokalu

-

miasto

5

ADRES
KORESPONDENCYJNY (jeżeli

ul.

jest inny niż powyżej)
Nr domu
kod pocztowy
miasto

6

NUMER TELEFONU

nr lokalu

-

III. Proszę o przyznanie pomocy materialnej w formie dofinansowania zakupu
podręczników szkolnych dla ucznia:
1.

IMIĘ

2.

NAZWISKO

4.

PESEL

5.

ADRES ZAMIESZKANIA

ul.

Nr domu

nr lokalu

kod pocztowy

-

miasto

Część B
Deklaracja o wysokości dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku


(wypełnia wnioskodawca, który dokumentuje sytuację materialną rodziny oświadczeniem o wysokości
dochodów). W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty lub ucznia słabo widzącego, niesłyszącego,
słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, a także
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona powyżej do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego i nie wypełniać podpunktu a) i b).

a) Oświadczam, że gospodarstwo domowe dziecka/ucznia składa się z następujących osób:
LP

IMIĘ I NAZWISKO

DATA
URODZENIA

STOPIEŃ
POKREWIEŃSTWA

MIEJSCE PRACY/NAUKI

1.
WNIOSKODAWCA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: .........................................
b) Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku zmiany dochodu z miesiąca składania wniosku:**
Źródła dochodu: ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Dochód razem:........................................... (w tym pomoc MOPS:......................................................)
Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie:...............................................................
**

wysokość dochodu netto wyliczona w oparciu o dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznych przychodów członków mojej rodziny zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182)

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553 ze zm.) - „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z pouczeniem stanowiącym integralną część wniosku oraz że wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych
z przyznaniem pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

...................................................
data

............................................................
podpis wnioskodawcy

Część C (wypełnia dyrektor szkoły)
Przyznaję/ nie przyznaję/ pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych
dla ucznia …..................................................................................................................................
rozpoczynającego w roku szkolnym 2014/2015 naukę w kl. ......................................................
w wysokości .............................
uzasadnienie …..............................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
.....................................................
pieczęć przedszkola/szkoły

.......................................................
podpis dyrektora

POUCZENIE
Pouczenie stanowi integralną część wniosku
Zgodnie z brzmieniem § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych(Dz. U.
z 2014 r., poz. 1024)w powiązaniu z uchwałą Rady Ministrów nr 144/2014 z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie
Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”:
1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku
szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego i klasy III lub IX ogólnokształcącej
szkoły baletowej. A ponadto uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym, 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 powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół
dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół
zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych
lub ogólnokształcących szkół baletowych.

2.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
- 225 zł dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej
- 325 zł dla uczniów klas VI szkoły podstawowej
- 390 zł dla uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej
- 445 zł dla uczniów klasy III szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy VI
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III
liceum plastycznego, klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej
natomiast dla uczniów niepełnosprawnych:
- 225 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, 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 powyżej uczęszczających do klas II-III szkoły podstawowej, nie korzystających z podręczników
przeznaczonych do kształcenia specjalnego.
- 225 zł dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujących
kształcenie w klasach II-VI szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum, nie korzystających z podręczników
przeznaczonych do kształcenia specjalnego lub uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej
- 770 zł dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
uczęszczających do klas II-III szkoły podstawowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do
kształcenia specjalnego.
- 770 zł dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujących
kształcenie w klasach II-VI szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum, korzystających z podręczników
przeznaczonych do kształcenia specjalnego.
- 325 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, 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 powyżej uczęszczających do klas IV-VI szkoły podstawowej, nie korzystających z podręczników
przeznaczonych do kształcenia specjalnego.
- 770 zł dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
uczęszczających do klas IV-IV szkoły podstawowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do
kształcenia specjalnego.
- 350 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, 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 powyżej realizujących kształcenie w gimnazjum, nie korzystających z podręczników
przeznaczonych do kształcenia specjalnego
- 607 zł dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
realizujących kształcenie w gimnazjum, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia
specjalnego.
- 390 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, 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 powyżej realizujących kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej.
- 445 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, 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 powyżej realizujących kształcenie w liceum ogólnokształcącym, technikum
- 175 zł dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z
niepełnosprawnościami sprzężonymi gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
powyżej uczęszczającego do klasy I szkoły podstawowej (w przypadku gdy nie korzysta podręcznika
zapewnionego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania).
W przypadku gdy uczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,5,8 i 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29
lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014r. poz. 1024), korzysta z części podręczników do
kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych,
kwota dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do
kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż:
a) W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 cytowanego rozporządzenia – 192,50 zł,
b) W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 cytowanego rozporządzenia – 308,00 zł,
c) W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 cytowanego rozporządzenia – 303,50 zł.

3.

4.

5.

Środki na dofinansowanie przyznanej formy pomocy zostaną wypłacone po otrzymaniu przez organ prowadzący
szkołę dotacji celowej z budżetu państwa. Dofinansowanie zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu
dowodu zakupu
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o pomoc w formie
dofinansowania zakupu podręczników nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 ze zmianami), tj. aktualnie
539 zł.
Słowniczek pojęć oraz wyjaśnienia dotyczące obliczania dochodu
a) Rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące;
b) Kryterium dochodowe – jak obliczyć dochód










Wyliczając dochód osoby lub rodziny należy zsumować przychody z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w miesiącu wrześniu,
należy przedstawić dochód z miesiąca sierpnia,
Obliczając dochód w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny. Muszą to
być dochody netto, czyli pomniejszone o wartość podatku od osób fizycznych, składek na
ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia, ubezpieczenia społecznego określonego w odrębnych
przepisach oraz kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub
w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego
przekraczającego pięciokrotność kryterium dochodowego danej rodziny (obecnie 539 zł) lub
osoby samotnie gospodarującej, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12
kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym został uzyskany dochód,
W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego
dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten
dochód,
Do dochodu 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 prac
społecznie użytecznych,
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, sposób obliczania
dochodu zależy od formy opodatkowania tej działalności )inaczej jest liczona w przypadku
odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, a inaczej w przypadku
zryczałtowanego podatku dochodowego). Dochód ustala się zwykle na podstawie
zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego
uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł,

c) Osoby bezrobotne – powinny złożyć stosowne oświadczenie o statusie bezrobotnego,
d) Inne źródła dochodu:










emerytura/renta,
dodatek mieszkaniowy,
rodzinny, pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne,
zaliczka alimentacyjna,
zasiłek stały, okresowy lub inny,
dochód nie podlegający opodatkowaniu,
alimenty,
stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych

