załącznik nr 1
Żary,……………………
……………………………………….
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)
………………………………………………
(adres zamieszkania)
……………………
(telefon)

Dyrektor
…………………………………………
…………………………………………
w Żarach
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
I. Wnioskuję o przyznanie dofinansowania do podręczników w roku szkolnym

2013/2014:
(odpowiednie podkreślić)

1. dla dzieci w klasie I szkoły podstawowej;
2. dla dzieci w klasie II - III szkoły podstawowej;
3. dla dzieci w klasie V szkoły podstawowej;
4. dla dzieci w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej
liceum ogólnokształcącego, technikum);

szkoły zawodowej,

5. dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 71 b ust.
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), których niepełnosprawność wynika
ze słabego widzenia, niesłyszenia, upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz
niepełnosprawności sprzężonych w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2013/2014 kształcenie na poziomie klas:
I - VI szkoły podstawowej, klas I - III gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego, klasie III liceum profilowanego, technikum i klasie III techniku
uzupełniającego;
6. dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 71 b ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), których niepełnosprawność wynika
z upośledzenie umysłowego w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizujących
w roku szkolnym 2013/2014 kształcenie na poziomie klas: I - VI szkoły podstawowej, klas
I - III gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, klasie III
liceum profilowanego, technikum, klasie III technikum uzupełniającego;
Sposób

wypłaty

dofinansowania

do

podręczników/materiałów

dydaktycznych:

(w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż Gmina Żary
o statusie miejskim, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne)
(właściwe zaznaczyć stawiając znak x)

na rachunek bankowy wnioskodawcy:………………………………………………………
………………………………………………………
do kasy Urzędu Miejskiego w Żarach

dla mojego dziecka/dzieci:
1…………………………………………………………………....klasa……………...……….
adres zameldowania:……………………………………………………………………………
adres zamieszkania:………………………………………………………………………….….………
2…………………………………………………………………....klasa………………………
adres zameldowania:…………………………………………………………………………….
adres zamieszkania:……………………………………………………………………………...
3…………………………………………………………………....klasa………………………
adres zameldowania:………………………………………………………………………….…
adres zamieszkania:…………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………....klasa………………………
adres zameldowania:……………………………………………………………………………
adres zamieszkania:…………………………………………………………………………...
II. Sytuacja rodzinna i materialna ucznia
1. Liczba osób w rodzinie: ……………………………………………………………………
2. Dochód miesięczny w rodzinie (netto1) uzyskany w miesiącu: ……………………………zł
3. Dochód miesięczny (netto) na osobę w rodzinie:
……………………………………...zł
Do wniosku należy dołączyć następujące złączniki:
1. zaświadczenia o dochodach z tytułu zatrudnienia o uzyskanym dochodzie netto z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
2. kopia odcinka renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
3. kopia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
4. zaświadczenia o uzyskiwaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
5. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o otrzymywaniu zasiłku dla bezrobotnych bądź
zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku;
6. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (w hektarach
przeliczeniowych);
7. kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, przekazy lub
przelewy pieniężne dotyczące faktycznej wysokości otrzymywanych alimentów;
8. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób fizycznych - roczne rozliczenie z roku poprzedzającego rok
złożenia wniosku; w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej - oświadczenie
wnioskodawcy o zawieszeniu działalności gospodarczej;
1

Dochód umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie podręczników szkolnych dla uczniów klas II – III i V
szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej,
liceum ogólnokształcącego i technikum) jest to miesięczny dochód (netto) rodziny uzyskany w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nie przekraczający kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 182),
tj. kwoty 456,00 zł (netto). W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej jest to miesięczny dochód (netto)
rodziny uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nie przekraczający kryterium
dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), tj. kwoty 539,00 zł (netto).

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczone j - roczne rozliczenie
z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku; w przypadku zawieszenia działalności
gospodarczej - oświadczenie wnioskodawcy o zawieszeniu działalności gospodarczej;
c) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenie Naczelnika Urzędu
Skarbowego o formie opodatkowania, dowód opłacania składek ZUS oraz oświadczenie
wnioskodawcy o uzyskanym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia
wniosku.

Uwaga!
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia/uczennicy, którego rodzina korzysta
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można
przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- zaświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (załącznik nr 3)
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia/uczennicy klasy I szkoły podstawowej, 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 (załącznik nr 2)
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego (niepełnosprawność) – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy
dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zgodne z wymogiem art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny (dot. uczniów klas
II- III i V szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej – zasadniczej
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum), w której dochód przekracza
wymagane kryterium dochodowe, tj. kwotę 456,00 zł netto - zamiast zaświadczenia o wysokości
dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Oświadczenia
Świadoma/y odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam,
że powyższe dane są prawdziwe.
Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę
na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez szkołę oraz Urząd Miejski
w Żarach.

Żary, ………………….

…………………………………………..
(podpis osoby składającej oświadczenie)

III. Informacja szkoły
(dotycząca spełniania przez ucznia/uczennicę obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
a także informacji na temat sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

IV. Adnotacja szkoły przyjmującej wniosek:
wniosek rozpatrzono pozytywnie
wniosek rozpatrzono negatywnie
Do dofinansowania zakupu podręczników/ pomocy dydaktycznych zakwalifikowano
uczniów:
1)…………………………………………………………………..kwota…………………….zł
2)…………………………………………………………………..kwota…………………….zł
3)…………………………………………………………………..kwota…………………….zł
4)…………………………………………………………………..kwota…………………….zł

Data:………………

……………………………………
(podpis osoby przyjmującej wniosek)

Uwaga!
1. Kompletne wnioski należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał/a
uczeń/uczennica, w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Żary!
2. Wypłata należnych kwot nastąpi po zebraniu wszystkich wniosków i sporządzeniu listy osób
uprawnionych do otrzymania w/w dofinansowania.
3. Warunkiem wypłaty jest przedstawienie imiennego dowodu zakupu podręczników/pomocy
dydaktycznych, zawierającego co najmniej: imię i nazwisko wnioskodawcy, nazwy zakupionego
zestawu oraz wysokości wydanej kwoty.

