
wałącznik kr N 
do warządzenia kr 36/2MN3 

tójta dminó howal 
z dnia 3NKM7K2MN3 rK 

 

ao aórektora 

             ……………………………… 

             ……………………………… 

             ……………………………… 
 

t k f l p b h 
o przóznanie pomocó w ramach „oządowego programu pomocó uczniom                          

w 2013 roku – tóprawka szkolna”I na dofinansowanie zakupu podręczników                          
dla uczniów w roku szkolnóm OMNPLOMN4 

 
aruk nr 1 

 
dla uczniów rozpoczónającóch naukę w klasach fJfff i s szkołó podstawowej 

fK tkflphlaAtCAW Ewłaściwe zaznaczóć znakiem „x”F 

� rodzicI prawnó opiekun 
� rodzic zastępczó 
� nauczóciel 
� pracownik socjalnó 
� inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczóch 

fmię i nazwisko  

mbpbi  

Adres zamieszkania  

TelK kontaktowó  

ffK aAkb lplBltb rCwkfAW 

fmię i nazwisko ucznia  

mbpbi  

aata i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

fffK fkclojACgb l pwhlib t olhr pwhlikYj OMNPLOMN4W 

kazwa szkołó  

Adres szkołó  

hlasa  

fsK tkflphltAkA clojA alcfkAkpltAkfA – pomoc może bóć udzielona w jednej 
formie E należó postawić znak „x”FW 



� dofinansowanie zakupu podręczników do klasó f -fff szkołó podstawowej – do OOR zł; 
� dofinansowanie zakupu podręczników do klasó s szkołó podstawowej – do POR złK 

sK aAkb alTYCwĄCb dlpmlaAopTtA aljltbdlW 

OświadczamI że moja rodzina składa się z niżej wómienionóch osóbI pozostającóch we wspólnóm 
gospodarstwie domowómK 

ipK fmię i nazwisko członka rodzinó aata urodzenia ptopień pokrewieństwa 

NK    

OK    

PK    

4K    

RK    

SK    

 

sfK ŹoÓaŁA alCelar kbTTl t olawfkfb w jfbpfĄCA mlmowbawAgĄCbdl 
ZŁOŻbkfb tkflphrI tKjK w ………………… OMNP rKW 

(jiesięczna wósokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia klasó ffI fff i s nie może bóć wóższa niż kwota,                 
o której mowa w artK 8 ustK N pktK2 ustawó z dnia N2 marca 2MM4rK o pomocó społecznej, czóli 4R6 zł netto, 
natomiast miesięczna wósokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia klasó  f nie może bóć wóższa niż kwota,                
o której mowa w artK 5 ustK N ustawó z dnia 28 listopada 2MM3 rK o świadczeniach rodzinnóch, czóli R3V zł netto. 

ipK oodzaj dochodu hwota 

NK tónagrodzenie za pracę Ełączna kwota)  

OK 

Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinnó z dodatkami, zasiłek pielęgnacójnó, świadczenie 
pielęgnacójne, dodatkiW z tótK urlopu wóchowawczego, z tótK urodzenia dziecka, z tótK samotnego 
wóchowówania dziecka, z tótK wóchowówania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tótK kształcenia    
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tótK rozpoczęcia roku szkolnego, z tótK podjęcia            
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) 

 

PK  wasiłek chorobowóI rehabilitacójnó  

4K bmeróturóI rentó inwalidzkieI rentó socjalneI rentó strukturalne i rodzinneI w tóm  
również  zagraniczneI świadczenia  przedemerótalne  

RK ptałe zasiłki z pomocó społecznej  

SK aodatek mieszkaniowó  

TK Alimentó i świadczenia alimentacójne   



UK wasiłek dla bezrobotnóch   

VK aochodó z gospodarstwa rolnego Eilość ha przeliczeniowóch x OMT zł)  

NMK aochodó z działalności gospodarczej  

NNK 
mobierane stópendia o charakterze socjalnóm ze środków publicznóch  

(miesięczna wartość stópendium pobieranego przez członka rodzinó) 
 

NOK fnne dochodó npK praca dorówczaI za granicą om  

 ŁĄCwkY alCeÓa jfbpfĘCwkY kbTTl  

 
Średni dochód miesięcznó netto na jedną osobę w rodzinie  

(łączną sumę dochodów podzielić przez liczbę osób w rodzinie) 
 

 
sffK fkkb mowYCwYkY rwApAakfAgĄCb mowYwkAkfb alcfkAkpltAkfA                       
t mowYmAahACe lhobŚilkYCe w artK T ustawó z dnia NO marca OMM4rK o pomocó 
społecznejK 
(wópełnia tólko wnioskodawcaI którego króterium dochodowe w rodzinie przekracza 4R6 zł netto na osobęI               
a której rodzina znajduje się w trudnej sótuacji żóciowej/losowejI której powodem są)*W 

� ubóstwo  
� sieroctwo  
� bezdomność 
� bezrobocie 
� długotrwała lub ciężka choroba  
� przemoc w rodzinie  
� niepełnosprawność  
� klęska żówiołowa lub ekologiczna  
� potrzeba ochronó macierzóństwa lub wielodzietności  
� bezradność w sprawach opiekuńczo – wóchowawczóch i prowadzenie gospodarstwa 

domowegoI zwłaszcza w rodzinach niepełnóch lub wielodzietnóch  
� potrzebó ochronó ofiar handlu ludźmi 
� trudności w integracji cudzoziemcówI którzó uzóskali w ozeczópospolitej molskiej status 

uchodźcó lub ochronę uzupełniającą  
� trudności w przóstosowaniu do żócia po zwolnieniu z zakładu karnego 
� alkoholizm lub narkomania 
� zdarzenie losowe i sótuacja krózósowa  

Gwłaściwe zaznaczóć 

rwApAakfbkfbW (należó wókazać dlaczego pomimo przekroczenia króterium dochodowego uczeń 
powinien otrzómać dofinansowanie) 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 
sfffK t załączeniu przedkładamW 
 
NL…………………………………………………………………………………………………………K 



OL…………………………………………………………………………………………………………K

PL…………………………………………………………………………………………………………K

4L…………………………………………………………………………………………………………K 

RL…………………………………………………………………………………………………………K 

SL…………………………………………………………………………………………………………K

TL…………………………………………………………………………………………………………K 

UL…………………………………………………………………………………………………………K 

VL…………………………………………………………………………………………………………K 

NML………………………………………………………………………………………………………K 

 
 
fuK lŚtfAaCwbkfAW 
 
tórażam zgodę na przetwarzanie danóch osobowóch wółącznie dla potrzeb programu pomocó materialnej 
dotóczącej dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z ustawą z dnia OV sierpnia NVVT rK o ochronie danóch 
osobowóch EazK rK z OMMOrK kr NMNI pozK VOS z późńK zmK)K 
 
 

…………………………………KK             KK…………………………………K 
          EmiejscowośćI data)                       Epodpis wnioskodawcó) 
 

uK abCYwgA aYobhTloA pwhlŁY t pmoAtfb mowYwkAkfALkfb mowYwkAkfA 

alcfkAkpltAkfAW 

AK rczeń pochodzi z rodzinóI w której dochód netto na osobę w rodzinie przekraczaL nie przekracza 

króterium dochodoweK 

BK rczeń pochodzi z rodzinóI która przekracza króterium dochodoweI ale znajduje się w trudnej 

sótuacji w związku z Eszczegółowe uzasadnienie we wniosku)K 

t związku z powóższóm wniosek rozpatrzono pozótównieLnegatównie  i przóznano dofinansowanie 

na zakup podręczników szkolnóch w kwocieW………………… zł 

 

 

aataW………………KK       …………………………… 
           Epodpis i pieczęć dórektora) 

 

 

 

 

 



mlrCwbkfb 

NK wgodnie z oozporządzeniem oadó jinistrów z dnia NO lipca OMNPrK w sprawie szczegółowóch warunków 
udzielania pomocó finansowej uczniom na zakup podręczników EazK rK z OMNPI pozK UNU)I dofinansowanie               
na zakup podręczników przósługuje uczniom rozpoczónającóm w roku szkolnóm OMNPLOMN4 naukę                     
w klasachW 

NK klasa f szkołó podstawowej – uczniowie pochodzącó z rodzinI w któróch dochód na osobę                        
nie przekracza króterium dochodowego na osobę w rodzinieI o któróm mowa w artK R ustK N ustawó              
z dnia OU listopada OMMP rK o świadczeniach rodzinnóch EazK rK z OMMSrK kr NPVI pozK VVOI                          
z późnK zmK)I czóli RPV zł nettoK 

OK klas ffI fff i s szkołó podstawowej – uczniowie pochodzącó z rodzinI w któróch dochód na osobę nie 
przekracza króterium dochodowego na osobę w rodzinieI o któróm mowa w artK U ustK N pkt O ustawó 
z dnia NO marca OMM4 rK o pomocó społecznej EazK rK OMNPrK pozK NUO z późnK zmK )I czóli 4RS zł 
netto na osobę w rodzinieK 

PK uczniom  pochodzącóm z rodzin niespełniającóch króterium dochodowegoI o któróm mowa w artK           
U ustK N pkt O ustawó z dnia NO marca OMM4 rK o pomocó społecznejI w przópadkach określonóch w artK   
T ustawó z dnia NO marca OMM4 rK o pomocó społecznejI na podstawie decózji dórektora szkołóI                  
do której uczęszcza uczeńI z wółączeniem uczniów klas f szkołó podstawowejK  

 
aofinansowanie zakupu podręczników  w roku OMNP będzie wónosićW 

§ dla uczniów klas f-fff szkołó podstawowej – do kwotó OOR złX 
§ dla uczniów klas s szkołó podstawowej – do kwotó POR złK 

OK tniosek należó złożyć w szkole do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnóm OMNPLOMN4                            
w terminie do dnia R września OMNPrK  

PK ao wniosku należó dołączóć zaświadczenia o wósokości dochodów osiągniętóch przez członków rodzinó               
w miesiącu poprzedzającóm złożenie wnioskuI w uzasadnionóch przópadkach do wniosku można dołączóć 
zamiast zaświadczenia - oświadczenie o wósokości dochodówK 

4K t przópadku ubiegania się o pomoc dla uczniaI którego rodzina korzósta ze świadczeń pieniężnóch                    
z pomocó społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowegoI można przedłożyć zamiast zaświadczenia               
o wósokości dochodów – zaświadczenie o korzóstaniu ze świadczeń pieniężnóch w formie zasiłku stałego 
lub okresowegoK  

RK t przópadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasó f szkołó podstawowejI którego rodzina korzósta             
ze świadczeń rodzinnóch w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnegoI można 
przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wósokości dochodów – zaświadczenie o korzóstaniu ze świadczeń 
rodzinnóch w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnegoK 

SK t przópadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodzinó w której dochód przekracza 4RS zł         
na osobęI a którego rodzina  znajduje się w trudnej sótuacji żóciowejLlosowej zamiast zaświadczenia                           
o wósokości dochodów należó wópełnić pktK sff wnioskuK 

TK wwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dórektorowi szkołó dowodów zakupu 
podręczników  do wósokości wartości pomocóI o której mowa w pktK NK 
a) w przópadku zakupów indówidualnóch dowodem zakupu podręczników jest faktura sAT wóstawiona 

imiennie na uczniaI rodzica Eprawnego opiekunaI rodzica zastępczego)I rachunekI paragon                          
lub oświadczenie o zakupie odpowiednio  podręcznikówI książek pomocniczóch i materiałów 
dódaktócznóchK t przópadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należó 
dołączóć informację o rozliczeniu wódatków tólko w ramach oządowego programu pomocó uczniom        
w OMNPrK – „tóprawka szkolna”K 

b) w przópadku zakupu podręcznikówI książek pomocniczóch i materiałów dódaktócznóch dla grupó 
uczniów kosztó zakupu podręczników do kształcenia ogólnegoI w tóm specjalnegoI są zwracane 
rodzicom uczniów Eprawnóm opiekunomI rodzicom zastępczóm) po przedłożeniu potwierdzenia 
zakupu zawierającego w szczególnościW imię i nazwisko uczniaI klasę do której uczeń będzie 
uczęszczałI adres szkołóI wókaz zakupionóch podręcznikówI I książek pomocniczóch i materiałów 
dódaktócznóchI kwotę zakupuI datę zakupu i czótelnó podpis podmiotu dokonującego zakupu                   
EnpK przedstawiciela radó rodziców)K motwierdzenie wóstawia podmiot dokonującó zakupu EnpK rada 
rodziców) na podstawie fakturó sAT i listó uczniówI dla któróch zakupiono podręcznikiI książki 
pomocnicze i materiałó dódaktóczneK 

 

 


