
         

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU 

PODRĘCZNIKÓW  

(dotyczy uczniów klas I – III i V szkoły podstawowej, II klasy szkoły ponadgimnazjalnej: 

zasadniczej szkoły zawodowej, LO i Technikum) 

 

 

1. Wnioskodawca 

Imię i nazwisko - ……………………………………………………………………………….. 

Adres - ………………………………………………………………………………………….. 

2. Dane ucznia ubiegającego się o dofinansowanie 

Imię i nazwisko ucznia - ……………………………………………………………………….. 

PESEL ucznia  
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………... 

Imiona i nazwisko rodziców …………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania ucznia: 

ulica…………………………nr domu ………………………nr mieszkania…………………. 

miejscowość ……………………………..województwo……………………………………… 

tel. kontaktowy ………………………………………………. 

 

3. Informacja o szkole, do której uczęszcza uczeń 

Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………… 

Klasa (w roku szkolnym 2013/2014)…………………………………………………………… 

 

4. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia w formie dofinansowania. 

- Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają                    

we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 
Lp. Imię i nazwisko  

członka rodziny 

Data  

urodzenia 

Miejsce 

pracy/nauki 

Stopień  

pokrewieństwa 

Źródło 

dochodu* 

Wysokość 

dochodu 

netto w zł 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego  

 



*- dochód z tytułu zatrudnienia, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa 

rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych , alimenty, renta, emerytura, stypendia 

socjalne, naukowe, inne,  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku 

Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego (zgodnie  

z załączonymi zaświadczeniami o wysokości dochodów w rodzinie, bądź zaświadczeniami  

z GOPS o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego, 

zaświadczeniami z GOPS  o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku 

rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego)  wynosi ……….......................................…..zł. 

(słownie:…………………………………………………………………….......……………zł). 

5. Ubiegam się o przyznanie pomocy w formie: 

(zaznaczyć X) 

 dofinansowania zakupu podręczników do wysokości: 

255 zł dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej 

325 zł dla ucznia klasy V szkoły podstawowej 

390 zł dla ucznia klasy II zasadniczej szkoły zawodowej 

445 zł dla ucznia klasy II LO i technikum 

 

6. Załączone do wniosku dokumenty: 

 

1) ……………………………………………………………………………………….... 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………… 

 

7. Uzasadnienie* 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

* - uzasadnienie wymagane jest tylko w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.) 

np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza 

w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia 

losowego i sytuacji kryzysowej  do wniosku należy dołączyć uzasadnienie  

 

 

Uwaga: 

 Do wniosku należy załączyć zaświadczenia (stosownie do wskazanego źródła 

dochodu) o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny. 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z 

przyznaniem dofinansowania, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) 

2.  Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny  (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku i załącznikach są 

zgodne z prawdą. 

 

 

……………………………                                                     ……………………………… 
 (miejscowość, data)                                                                  (podpis wnioskodawcy) 

 
 

Część V. Adnotacje szkoły  

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

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

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

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

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

 

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

(data rozpatrzenia wniosku)                                                  (podpis upoważnionego pracownika) 

Decyzja o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano dofinansowanie w kwocie ….................................................................................. zł 

(słownie: ….................................................................................................................................) 

 

 

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

(miejscowość, data)                       (pieczątka imienna i podpis dyrektora szkoły) 

 


