
Wniosek o dofinansowanie 
zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 

 w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” 

 
 I. Dane wnioskodawcy 
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Adres zamieszkania ……………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
3. Numer telefonu …………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
4. Stosunek prawny łączący wnioskodawcę z uczniem: ……………………………………………………………………………………….. 
(rodzic, opiekun prawny, rodzina zastępcza, nauczyciel, pracownik socjalny, inne) 

II. Dane osobowe ucznia 
1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….……………………………………………………………………………………………………….. 
2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Klasa/szkoła w roku szkolnym 2015/2016: …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. Liczba osób w rodzinie ucznia ………………………………………………………………………………………………………................. 
5. Wnioskowana kwota dofinansowania:……….………………………………zł 

 słownie: ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
III. Załączniki:(właściwe podkreślić i załączyć do wniosku): 

1.Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku 
rodzinnego, a w przypadku nie korzystania  ww. świadczeń -zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości 
dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2013 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia 
wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników oraz inne dokumenty wskazane w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w 
sprawach o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 3)  lub w wyjątkowych sytuacjach oświadczenie o 
wysokości dochodów(dotyczy uczniów ubiegających się o dofinasowanie na podstawie kryterium 
dochodowego). 
2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną, w tym specjalistyczną (dotyczy uczniów ubiegających się o dofinansowanie z tytułu 
niepełnosprawności). 
3. Uzasadnienie(należy załączyć tylko w przypadku jeżeli uczeń kl.  III  szkoły podstawowej lub                                  
IV ponadgimnazjalnej,pochodzi z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, a zachodzą przypadki 
określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).W uzasadnieniu należy wykazać 
dlaczego pomimo przekroczenia kryteriumdochodowego uczeń powinien otrzymać dofinansowane oraz 
wskazać okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza kryterium dochodowym tj.ubóstwo, 
sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, 
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub 
narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

V. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne 
ze stanem faktycznym. 
 VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy 
materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.  
  

…………………………….   ..……………………………. 
miejscowość, data  podpis wnioskodawcy 
 

VII. Adnotacje szkoły 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
            
         ……………………………………. 
         podpis dyrektora szkoły 

 



Informacja 

1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia 
specjalnego, dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania składa się do 
dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016najpóźniej do dnia 4 września 
2015 r. 

Wydatki kwalifikowane, nie obejmują wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. 
wydawnictw. 
2. Pomoc finansową mogą otrzymać: 
- uczniowie klasyIII szkoły podstawowej oraz klasy IVtechnikum,w których dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwotyo której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.,  tj. 
574 zł na osobę w rodzinie, 
- uczniowie klasyIII szkoły podstawowej oraz klasy IVtechnikumpochodzącychz rodzin, w których dochód na 

osobę przekracza wyżej wymienione kryterium dochodowe ale w rodzinie występująuzasadnione przypadki 
określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, 
bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, klęska 
żywiołowa lub ekologiczna, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach 
opiekuńczo–wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.  
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby 
uprawnionych uczniów. 
- uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
uczęszczających do klasy III, V, VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum, szkół 
ponadgimnazjalnych,  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, 
- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznymoraz uczniowie z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczający do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy 

uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej 
przyrodniczeji społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
Dofinasowanie tej grupy uczniów dotyczy zakupów materiałów edukacyjnych. 
3. Do wniosku należy dołączyć: 
a)w przypadku uczniów klas III szkół podstawowych oraz klas IVszkół ponadgimnazjalnych, 
pochodzącychz rodzin spełniających kryterium dochodowe-zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 

rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.W przypadku nie korzystania ww. 
świadczeńnależy dołączyć do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów 
osiąganych przez członków rodziny w roku 2013 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku oraz inne 
dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 3 stycznia 2013 r. w sprawie 
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczeniachrodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 3). W 
uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów. 
b) w przypadku uczniów klas III szkół podstawowych oraz klas IVszkół ponadgimnazjalnych, 
pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego - uzasadnienie przyznania 

dofinansowania, 
c) w przypadku uczniów niepełnosprawnych - kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.  
4. Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi: 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I i II szkoły podstawowej, którzy nie korzystających z podręcznika 
do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania 

do kwoty 175 zł 

1)    dla uczniów klas III szkoły podstawowej; 

2)    dla uczniów: 

a)   słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,               
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów                  
z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do 
kształcenia specjalnego, 

b)   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów                                               
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum- 

do kwoty 225 zł 



niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, 

3) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów                                               
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,w przypadku gdy jednąz niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym lub znacznymuczęszczających do szkół  ponadgimnazjalnych 

dla uczniów: 

1)     niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej 

2)   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI  szkoły podstawowej 
lubklasy II i III gimnazjum - korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;w 
przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnegoniebędących podręcznikami 
przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być 
wyższy niż 192,50 zł, 

 

do kwoty 770 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,                        
z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy  V i VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do 
kształcenia specjalnego, 

do kwoty 325 zł 

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jestniepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; 
w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących 
podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł 

do kwoty 770 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergara,                             
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej uczęszczających do klas II i III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia 
specjalnego  

do kwoty 350 zł 

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w 
przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących 
podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższa niż 303,50  

do kwoty 607 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu 
lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,                              
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej 

do kwoty 390 zł 

1) dla uczniów klasy IV technikum; 

2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergara, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi , w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej, uczęszczających do: liceum ogólnokształcącego, technikum 

do kwoty 445 zł 

5. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości 
pomocy określonej w rozporządzeniu. 

a)W przypadku zakupów indywidualnych, dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie 
na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie 
podręczników.Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna”. 
b) W przypadku zakupów dla grupy uczniów, koszt zakupu tych podręczników jest zwracany rodzicom uczniów 

(prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom  do wysokości wartości pomocy określonej 
w rozporządzeniu, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:imię i nazwisko ucznia, klasę, do której 
uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły,wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu,datę zakupu,czytelny 
podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu na podstawie 
faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. 


