
Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. 
– „Wyprawka szkolna” 

Data wpływu wniosku:  

Znak sprawy:  

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do 
szkół na terenie Gminy Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2014/2015 

 

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji o rachunku bankowym 
w celu wypłaty dofinansowania zakupu podręczników. 
 
 
 ..................................................   ……………………………………………………………………………... 

Miejscowość, data   Podpis właściciela rachunku bankowego 
 

CZĘŚĆ D. Informacje o szkole 

Pieczęć szkoły 

Pieczątka i podpis dyrektora 

Typ szkoły**  

Rok szkolny  

Klasa 
 

 

**należy wpisać odpowiedni typ szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła 

zawodowa 

CZĘŚĆ A. Dane osobowe ucznia 

Nazwisko  

Imiona  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL            

Nazwisko i imię ojca  

Nazwisko i imię matki  

CZĘŚĆ B. Adres zamieszkania ucznia  

Ulica, nr domu  

Miejscowość  

Kod pocztowy i poczta   —     

Gmina  

Nr telefonu kontaktowego  

CZĘŚĆ C. Informacja o rachunku bankowym* 

Nazwisko i imię właściciela 
rachunku bankowego 

 

Numer rachunku bankowego                           



 

CZĘŚĆ E. Uczeń spełnia kryteria do ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników i jest uczniem 
(zaznaczyć właściwe): 

 klasy II – III i klasy VI szkoły podstawowej, klasy II – III i klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej; zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego 
i technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk 
pięknych, klasy III liceum plastycznego pochodzącym z rodziny spełniającej kryterium dochodowe, na 
osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650), tj. 539 zł – do wniosku należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające wysokość dochodu rodziny za 2013 r. lub w uzasadnionych przypadkach oświadczenie 
o wysokości dochodów oraz informację o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia (Załącznik Nr 2), 
 

 klasy II – III i klasy VI szkoły podstawowej, klasy II – III i klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej; zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego 
i technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk 
pięknych, klasy III liceum plastycznego pochodzącym z rodziny korzystającej ze świadczeń rodzinnych 
z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – do wniosku należy 
dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku 
do zasiłku rodzinnego - Załącznik Nr 1, 
 

 klasy II – III i klasy VI szkoły podstawowej, klasy II – III i klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej; zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego 
i technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk 
pięknych, klasy III liceum plastycznego pochodzącym z rodziny niespełniającej kryterium dochodowe, 
o którym mowa w ww. ustawach, w przypadkach występowania w rodzinie okoliczności wymienionych 
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. 
zm.) – do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, 
 

 słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami 
ruchowymi, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkoły podstawowej, 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 
 

CZĘŚĆ F. Podpis osoby składającej wniosek 
 

Oświadczam, że: 

zapoznałem/am się z treścią Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – Wyprawka szkolna oraz 
akceptuję jego zapisy, 

podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby realizacji programu 
oraz w celu monitoringu i ewaluacji. 

 

………………………………………………….    …………..………….…………………………………………… 
Miejscowość, data       Podpis rodzica / pełnoletniego ucznia 


