
Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 64/2015 
Wójta Gminy Lipnik 
z dnia 29 lipca 2015 r.  
 

Nazwa jednostki oświatowej 
 
 
 
 

Lista uczniów 
 
uprawnionych do otrzymania dofinansowania na zakup podręczników w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna, 
pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza obowiązującego 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach  
rodzinnych. 
 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Adres zamieszkania PESEL Klasa 

Kwota 
dochodu netto 

na osobę w 
rodzinie 

      
      
      
      

Klasa III razem liczba dzieci  
 
 

Podpis i pieczątka Dyrektora.................................... 
 
 
                                      data....................................... 



Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia Nr 64/2015 
Wójta Gminy Lipnik 
z dnia 29 lipca 2015 r.  

Nazwa jednostki oświatowej 
 
 
 
 

Lista uczniów 
 
uprawnionych do otrzymania dofinansowania na zakup podręczników w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna, 
pochodzących z rodzin, w których występuje jeden z przypadków określonych art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. sieroctwo, 
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. 
 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Adres zamieszkania PESEL Klasa 

Przypadek 
określony w 

art. 7 ustawy o 
pomocy 

społecznej 
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 

Podpis i pieczątka Dyrektora.................................... 
 
 
                                      data....................................... 

 



Załącznik Nr 5 
do Zarządzenia Nr 64/2015 
Wójta Gminy Lipnik 
z dnia 29 lipca 2015 r.  

Nazwa jednostki oświatowej 
 
 
 
 

Lista uczniów 
 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, 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, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w ogólnokształcących 
szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, 
ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych 
i liceach plastycznych nie prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego.. 
 

Lp. Imię i nazwisko 
ucznia Adres zamieszkania PESEL Klasa 

Rodzaj 
niepełnosprawności 

określony w 
orzeczeniu o 

potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 

Podpis i pieczątka Dyrektora.................................... 
 
 
                                      data....................................... 

 


