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 ………………………………………………………………………….. 
                                           (nazwisko i imię) 
 

…………………………………………………………….  
                        (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto)                                                      

 

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

                               (telefon: stacjonarny, komórkowy)                                                                                            

 

 
                                                                                                                                                                                     

WNIOSEK  

o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - 

„Wyprawka szkolna” 
 

I. Dane ucznia ubiegającego się o „Wyprawkę Szkolną 2016”: 

 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..…….. 

2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………. 

3. PESEL ……………………………………………………………………...……………………. 

4. Klasa  …………………………………………………………………………………………….. 
 

Do niniejszego wniosku dołączam kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną 

poradnię psychologiczno- pedagogiczną. 

 

Nr konta bankowego, na który należy dokonać zwrot za podręczniki (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych)  

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych 

z przyznaniem pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Świadoma/-y/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych oświadczam, 

że nie uzyskuję innego dochodu ponad w/w oraz wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

 

 

 

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

       (miejscowość , data )                                (podpis  wnioskodawcy) 

 
 

OBJAŚNIENIA  

 
1. Wniosek wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń najpóźniej do dnia 9 września 2016 r. 

2. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, 

rodzica (opiekuna prawnego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia 

oświadczenia o zakupie podręczników powinno ono zawierać w swojej treści następujące sformułowanie: Wydatek 

rozliczony tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. 

3. W przypadku podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu 

zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, 

kwotę zakupu, datę zakupu i podpis podmiotu dokonującego zakupu ( np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie 

wystawia  podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. 


