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             (pieczątka szkoły) 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników 

na rok szkolny 2012/2013 

 
WNOSZĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW          

   DLA: 

 

I.    DANE  OSOBOWE  UCZNIA:  

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

   2. Imiona i nazwisko rodziców   ……………………………………………………………... 

   3. Data i miejsce urodzenia ucznia  ………………………………………………………….. 

   4. PESEL ucznia   …………………………………………………………………………… 

   5. Miejsce zamieszkania (pobyt stały)        …………………………………………………. 

   6. Nr telefonu   ……………………………………………………………………………….. 

II.  DANE  SZKOŁY  DO  KTÓREJ  BĘDZIE  UCZĘSZCZAŁ  UCZEŃ:  

   1. Nazwa szkoły ………………………………………………………………....................... 

   2. Adres szkoły  ………………………………………………………………........................ 

   3. Klasa  ……………………………………………………………………………………… 

III.  OŚWIADCZENIE  O  ILOŚCI  CZŁONKÓW  RODZINY  UCZNIA POZOSTAJĄCYCH 

WE  WSPÓLNYM  GOSPODARSTWIE  DOMOWYM  ORAZ  ICH  DOCHODACH 

 (dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku)  

 

L

p 
Nazwisko i imię  

Rok 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy lub nauki 

(szkoła /inne źródła 

utrzymania) 

Wysokość 

dochodu netto    

za miesiąc 

poprzedzający 

złożenie wniosku 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

Data złożenia wniosku  

 

………………………. 



 

IV.  ILOŚĆ  HEKTARÓW  PRZELICZENIOWYCH  POSIADANEGO  GOSPODARSTWA    

       ROLNEGO: 

 

       ..…………. ilość ha przeliczeniowych x 207,00 zł. =  ………………. miesięcznie  

 

 

V. INFORMACJA O  SYTUACJI  RODZINY  UCZNIA:  

W rodzinie ucznia występuje – (należy zakreślić odpowiednią cyfrę)  

1    1. bezrobocie 

2    2. niepełnosprawność 

1    3. ciężka lub długotrwała choroba  

1    4. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych  

1    5. uzależnienie (alkoholizm, narkomania) 

1    6. niepełna rodzina 

1    7. wielodzietność 

     8. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa 

 

 

VI.  Uprzedzony o odpowiedzialności potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość      

         danych zamieszczonych w niniejszym wniosku. 

 

 

 

          ………………….                                                        …..………………………………. 
                       (data)                                  (czytelny podpis rodziców ucznia- prawnych opiekunów,                   

                                                                                                                                 rodziców zastępczych albo podpis nauczyciela,  

                                                                                                                                 pracownika socjalnego lub innej osoby w przypadku gdy  
                                                                                                 wniosek składa  pracownik socjalny, nauczyciel lub inna  

                                                                                                                                 osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub     

                                                                                                                                 rodziców zastępczych)                                                                                                                                                

 

 

VII. Do wniosku załączam (podkreślić załączone dokumenty): 

  

Uwaga! – w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla 

ucznia niepełnosprawnego klas I-VI szkoły podstawowej lub klas I-III gimnazjum, posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, u których niepełnosprawność wynika z wady wzroku, 

wady słuchu lub z upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz w przypadku, gdy wchodzą one 

w skład niepełnosprawności sprzężonych do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów 

– należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną 

poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

 

1. Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc 

złożenia wniosku    szt. …………..   

2. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych i pieniężnych z pomocy społecznej za 

miesiąc poprzedzający m-c złożenia wniosku. 

3. Zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego. 

4. Odcinek renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 

5.  Zaświadczenie z Urzędu Pracy o prawie do posiadania zasiłku dla bezrobotnych i jego 

wysokości z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 

6. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o braku prawa do zasiłku.  

7. Decyzja lub zaświadczenie o przyznaniu stypendium „unijnego” – dotyczy uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 



8. Kserokopia odcinka otrzymanych alimentów lub oświadczenie o pobranych alimentach za m-c 

poprzedzający m-c złożenia wniosku. 

9. Zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach za granicą przez członków rodziny. 

10. Dochód z działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu podatkowym złożonym za 

poprzedni rok kalendarzowy,  pomniejszony o podatek, koszty uzyskania przychodu i składki 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

11. Inne dokumenty……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

WYPEŁNIA ORGAN PRZYZNAJĄCY DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU 

PODRĘCZNIKÓW 
 

 

VIII.  DOCHODY CZŁONKÓW RODZINY OSIĄGNIĘTE W MIESIĄCU:   ……… 2012 r. 
 

Lp.  Imię i nazwisko  Dochód netto  Inne dochody  Dochód ogółem  

1.     
2.     
3.     
4.     

 
Ogółem dochód rodziny wyniósł:  …………………… 

Liczba osób w rodzinie:         …………………………. 

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł:   ……………………………. 

 

IX.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, o którym mowa w punkcie  

        VII wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów dołączono kopię orzeczenia o  

         potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno –  

         pedagogiczną. 

 

Wniosek spełnia wymagania do ubiegania się o dofinansowanie  

do zakupu podręczników  

Wniosek nie spełnia  wymagań do ubiegania się o dofinansowanie 

do zakupu podręczników 

 

Uczeń klasy ............................  w roku szkolnym 2012/13. 

 

Kwota dofinansowania zakupu podręczników ............... zł. 

 

 

 

…………………………..                                                         ………………………………..      
(miejscowość)                                             (pieczęć i podpis dyrektora)  

 

 


