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

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

nazwisko i imię wnioskodawcy

miejscowość, data

.........................................................
adres zamieszkania

.........................................................
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

........................................................
telefon kontaktowy

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Staszowie
WNIOSEK
o udzielenie pomocy finansowej
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”
CZĘŚĆ I
Wnoszę o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych dla:
Imię i nazwisko ….………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły .……………………………………………………………………………………………..
Klasa …………………………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………………………
PESEL ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Telefon……………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ojca i matki……………………………………………………………..………….

……………………………………….
(data, podpis osoby wnioskującej)

CZĘŚĆ II
I. Wypełnić, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub
dodatku do zasiłku rodzinnego, przyznanych na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623, 1650).
Oświadczam że,
− zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do pomocy w formie dofinansowania do
zakupu podręczników,
− rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku
rodzinnego, przyznanych na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.),
− pozostaję dla ucznia/uczniów rodzicem (prawnym opiekunem, rodzicem zastępczym), nauczycielem,
pracownikiem socjalnym, osobą wnioskującą za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców
zastępczych1,
− powyższe dane są zgodne z prawdą.
Załączniki:
1. Zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ……………………………………….
potwierdzające korzystanie ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatków do
zasiłku rodzinnego.
……………………………………….
(data, podpis osoby wnioskującej)
II. Wypełnić, gdy wniosek dotyczy ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004
r., Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.) wydanego przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczna, w tym poradnię specjalistyczną.
Oświadczam że,
− zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do pomocy w formie dofinansowania do
zakupu podręczników,
− uczeń/uczniowie którego/których wniosek dotyczy posiada/posiadają orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 7b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczna ze względu na
…………………………………………………………………………………………………………
(wpisach rodzaj niepełnosprawności)

− pozostaję dla ucznia/uczniów rodzicem (prawnym opiekunem, rodzicem zastępczym), nauczycielem,
pracownikiem socjalnym, osobą wnioskującą za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców
zastępczych1,
− powyższe dane są zgodne z prawdą.
Załączniki:
1. Kopia Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr …………………………….. wydana przez
……………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………….
(data, podpis osoby wnioskującej)

III. Wypełnić, gdy wniosek dotyczy ucznia z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza
kryterium dochodowe tj. kwotę 539zł netto na osobę, ale występują przesłanki określone w
art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. poz. 182 z późn. zm.)
m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawności, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie,
potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia
losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Oświadczam że,
− występują przesłanki o których mowa powyżej: ………………………………………………….

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
− zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do pomocy w formie dofinansowania do
zakupu podręczników,
− pozostaję dla ucznia rodzicem (prawnym opiekunem, rodzicem zastępczym), nauczycielem,
pracownikiem socjalnym, osobą wnioskującą za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców
zastępczych1,
− powyższe dane są zgodne z prawdą.
Załączniki: (oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację życiową ucznia)
1) …………………………………………………… 2) ………………………...………………………
2) …………………………………………...………. 4) ………………………………………………...
……………………………………….
(data, podpis osoby wnioskującej)
CZĘŚĆ V
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
...................................................................
(miejscowość, data)

...................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

CZĘŚĆ VI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przyznania pomocy
finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 -„Wyprawka Szkolna”, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
...................................................................
(miejscowość, data)
1

__________________________________
właściwe pokreślić

...................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Pouczenie:
1) Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana:
a)
uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 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.
b)
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do
kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom: słabowidzącym,
niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z
niepełnosprawnością ruchową, w tymz afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
c)
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt b 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: liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół
baletowych.
2) W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów
edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt.24 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty.
3) Przepisu punktu 2 nie stosuje się do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku
szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
4) Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w punkcie 1a) pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623, i 1650) tj.
kwoty netto 539zł na osobę.
5) Pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w punkcie 1a,
pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w pkt.4 w przypadkach określonych w art.7
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej m.in.: ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w
rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa
i wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej
a) liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów, z terenu Gminy Staszów, o których
mowa w pkt.1a)
b) dyrektor szkoły po analizie wniosków dotyczących uczniów, o których mowa w pkt.5 oraz zgodnie z informacją o liczbie uczniów zakwalifikowanych do
otrzymania pomocy w tym trybie, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.
6) Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
•
445 zł - dla ucznia uczęszczającego do klasy III liceum ogólnokształcącego,
•
445 zł - dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f uczęszczającego do
liceum ogólnokształcącego,
7) Pomoc finansowa jest udzielana na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych). W określonych
przypadkach z wnioskiem mogą wystąpić: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
8) Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
9) Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie
o wysokości dochodów.
10) W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku
rodzinnego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku
rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
11) W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w punkcie 1b) i 1c) (uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) do
wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
12) W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt.5 (uczniowie z rodzin o przekroczonym kryterium dochodowym) do wniosku – zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie oraz oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację życiową ucznia.
13) Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczniowie zakupują podręczniki. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu w
sekretariacie szkoły dowodu zakupu. Dowodem zakupu jest:
a) faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub
b) rachunek uproszczony wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub
c) paragon z kasy fiskalnej lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.
14) Uprawnieni do odbioru kwoty dofinansowania są pełnoletni uczniowie, rodzice uczniów (prawni opiekunowie lub rodzice zastępczy).
15) Termin wypłaty dofinansowania zostanie podany do wiadomości zainteresowanym w formie ogłoszenia lub informacji telefonicznej pod numerem (15) 864 25 83.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższym pouczeniem.

……….………………………………………………………….
(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie)

