
 

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

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

                                                                                                                                           (miejscowość ,data) 

……………………..…………..…….. 

        ( adres zamieszkania ) 

 

…………………………………………              
             (numer telefonu)                                           

                                                                                  Dyrektor  

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

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

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

                                                                  W N I O S E K 

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników  

na rok szkolny 2013/2014 – Wyprawka szkolna” 

                                                                                  

Część l 

1. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć znakiem „x"): 

 Rodzic/opiekun prawny  Rodzic zastępczy  Nauczyciel   Pracownik socjalny GOPS 

 

2. Wnoszę o dofinansowanie zakupu  podręczników dla ucznia: 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa 
Dofinansowanie do 

kwoty*: 
Uwagi 

1  

 

   

2     

3     

4.     

* klasa I-III SP – 225zł, klasa V SP - 325 zł lub inna w zależności od poziomu kształcenia i rodzaju 

podręczników z której uczeń korzysta 

Część II 

1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym (łącznie z wnioskodawcą  i uczniem ubiegającym się o pomoc): 

2.  

Lp

. 

Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

                  Liczba osób w rodzinie...................................................... 

 

 



 

 

2. Dochód netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 

 

Łączny dochód netto rodziny …………………………………….. 

 

Średni dochód na 1 członka w rodzinie…………………………. 

 

(miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia klasy II-III i V SP nie może być wyższa niż kwota,                    

o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Dz.U.2013 r. poz. 182) czyli 

456 zł netto, a w przypadku ucznia klasy I 539 zł; do wniosku należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o 

dochodach dla każdej osoby wymienionej w części II pkt 1 lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń w 

formie zasiłku stałego lub okresowego a  w przypadku ucznia klasy I zaświadczenia o korzystaniu ze 

świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, natomiast w 

przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamiast zaświadczenia o 

dochodach – kopię orzeczenia wydanego przez publiczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną. 

 

3. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody rodziny lub zaświadczenie 

o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego zamiast 

zaświadczenia o dochodach należy dołączyć kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 

przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną: 

 

W załączeniu: 

1………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

4. Uzasadnienie: (pkt 4 należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód przekracza na osobę              

456 lub 539 zł netto, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej np. 

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.) 

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

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

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

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

Część III.  Oświadczenia: 

 
Ja niżej podpisany, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, co następuje: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zawartych we wniosku, wyłącznie dla potrzeb programu „Wyprawka szkolna”, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 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 są zgodne z prawdą. 

 

 

 

Data………………………...                                                               …………..……………………………… 

                                     (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

                                                                         

 

 


