


 Załącznik do Zarządzenia Nr 91/2015  

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki                                                               

                                                                                                    z dnia 06.08.215 

 

 

                                                                                  Maków Maz, dnia ..............2015 r. 

......................................  
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

........................................ 
( ulica, numer ) 

 

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

(miejscowość) 

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

(numer telefonu) 

 
 

WNIOSEK  

na rok szkolny 2015/2016 

o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna" 

 

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

                           (imię i nazwisko ucznia , stopień pokrewieństwa w przypadku wniosku rodzica lub opiekuna ) 

 
 …............................................................................................................................................ 

(adres zamieszkania ucznia) 

 

................................................................................................................................................. 
( imiona i nazwisko rodziców) 

 

................................................................................................................................................. 
( klasa, szkoła i adres szkoły) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pomoc przekazana w formie dofinansowania przeznaczona jest na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej 

uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.  

 

 

Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności z: 

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

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

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

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

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

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

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

( opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną rodziny ) 
 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z …………… osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym.  

Dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie wynosi ……………………………………...… 



 

 

Do wniosku załączam:  

1) zaświadczenie o wysokości dochodów /zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 

pieniężnych opieki społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, zaświadczenie 

o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku 

do zasiłku rodzinnego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 

2) oświadczenie o dochodach rodziny stanowiący załącznik nr 1 do wniosku wraz  

z potwierdzeniem przedstawionych dochodów 

3) kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną 

poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną  

4) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód 

na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe do wniosku należy dołączyć 

uzasadnienie. 

 

 

..................................................... 
( podpis osoby składającej wniosek )   

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks 
Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że „jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia”. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i wypłaty dofinansowania do zakupu podręczników 
i materiałów edukacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2014 r. , poz. 1182 z późn. zm.). 

 

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

  (podpis osoby składającej wniosek) 

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY 

 

Przyznaję dofinansowanie w kwocie .......................... / Nie przyznaję dofinansowania 

 

…………………………………………………………………………………......................... 

………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………..... 

 (uzasadnienie) 

 

 

 

.......................................... 
( miejscowość, data) 

      .................................................. 
 Podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY 

 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z ………osób i w miesiącu…………………….... 

dochody netto moje i członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym, wynosiły : 
 

lp. 

 

Imię i nazwisko  

 

Data urodzenia  

 

Miejsce pracy – nauki 

Stopień 

pokrewieństwa  

 

Wysokość dochodu  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 RAZEM       x       x     x  

 
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego (rodziny) wyniósł...................................zł. 

Dochód na 1 członka rodziny wyniósł .................................................zł. miesięcznie  

słownie : ............................................................................................................... 

 
 

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

 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks 
Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że „jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia”. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i wypłaty dofinansowania do zakupu podręczników 
i materiałów edukacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2014 r. , poz. 1182 z późn. zm.). 
 

 

 

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

 

............................................ 
        ( miejscowość, data) 

 



WYPRAWKA SZKOLNA 2015  

 

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom w 

2015 r. „Wyprawka szkolna” pomocą 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, obejmie się: 

1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły 

podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV 

technikum  

2. uczniów słabowidzących,  

3. uczniów niesłyszących,  

4. uczniów słabosłyszących,  

5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  

7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,  

10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym 

mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej 

dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i 

młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem 

klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, 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, lub do ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół 

muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, 

z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z 

wyjątkiem klas I i IV. 

W przypadku uczniów 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 w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: 

szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół 

ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów 

edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów 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 w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II 

szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z 

zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 

ustawy o systemie oświaty. 

Materiały edukacyjne dla uczniów 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 są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, 

ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które 

są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów. 

Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej będą mieli prawo do otrzymania 

pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku 

gdy uczniowie ci nie skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium 

dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w 

projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł 

na osobę w rodzinie. 

I. Planowana kwota dofinansowania: 

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów 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 – także zakupu materiałów 

edukacyjnych, będzie wynosić:  

 

1) dla uczniów uczęszczających do klasy 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 niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III 

gimnazjum - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; 

3) dla uczniów 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 szkół ponadgimnazjalnych 

do 

kwoty 

225 zł 



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 lub 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 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 jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

uczęszczających do: klas 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 jest 

niepełnosprawność 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, 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 jedną 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 intelektualną 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 wyższy niż 303,50 

zł 

do 

kwoty 

607 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 jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

do 

kwoty 

390 zł 



uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej 

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 Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

uczęszczających do: liceum ogólnokształcącego, technikum, 

do 

kwoty 

445 zł 

  

 

II. Termin składania wniosków: 

Ustala się termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników –  

do dnia 11 września 2015 r. 

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy: 

  Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także 

nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub 

rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2015 roku do dyrektora szkoły, do której 

uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. 

Do wniosku należy dołączyć: 
- w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o 

wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast 

zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,  

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla 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 ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego 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 

- w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu 

na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy 

dołączyć uzasadnienie. 

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i w 

terminie do dnia 20 listopada 2015 r. następuje zwrot kosztów indywidualnie zakupionych 

podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub 

podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – 

również koszt zakupu materiałów edukacyjnych po przedłożeniu dowodów zakupów takich 



jak: 

- faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub 

rodzica zastępczego, 

lub 

- paragon, 

lub 

- oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o 

rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – 

„Wyprawka szkolna”  

 

  

UWAGA! 

- Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

- Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub 

elektroniczną. 

 
 


