
                                                    Wnioski  o dofinansowanie   

                             zakupu podręczników    w roku szkolnym 2014/2015 

                                                     WNIOSKODAWCA 
(ojciec, matka, prawny opiekun, rodzic zastępczy, dyrektor szkoły, pracownik socjalny, inna osoba za zgodą przedstawiciela 

ustawowego lub rodziców zastępczych) 
Imię i nazwiska 
 

 

PESEL  

Adres zamieszkania 
 

 

Nr. konta bankowego 
 

 

Tel. kontaktowy  

 
                                            DANE   OSOBOWE    UCZNIA 

Imię i nazwisko ucznia 
 

 

PESEL  

Data i miejsce urodzenia  

Nazwa szkoły 
 

 

Klasa  

Adres zamieszkania 
 

 

                                                                                                                                                                                    

SYTUACJA   RODZINNNA   UCZNIA  Z  MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU 

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

domowym: 

             
Lp 

                                                         
Nazwisko i imię 

                                    
Data urodzenia 

Miejsce pracy-
nauki 

Stopień 
pokrewieństwa 

Wysokość 
całkowitego 
dochodu 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

        
                                                                                                łączny dochód  rodziny                                                                                    

                                                                                                                                                                                  

Oświadczam, że posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni ……………………………… ha   

przeliczeniowych / nie posiadam gosp. rolnego ( odpowiednie podkreślić)   

1. Dochód z gosp. rolnego ustalono:                                                                                                                         

Liczba ha przeliczeniowych x 250 zł    =        …………………………………. zł                                                     

pomniejszony o składki KRUS w wysokości  …………………………………..zł 

    Łączny dochód z gospodarstwa wynosi ……………………………………………… zł 



Kryterium  dochodowe w 2014 roku wynosi   539 zł na osobę w rodzinie. 

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

                                                                                                                 Data i podpis  Wnioskodawcy 

                                                               O Ś W I A D C Z E N I E                                                                                                                                    

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

przyznaniem pomocy socjalnej , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst 

jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr.101,poz 926 z póżn.zmianami)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z  art. 233 §1 KK potwierdzam własnoręcznym podpisem , że dane zawarte we 

wniosku są  prawdziwe.                                                                                  

                                                                                                                                         .;……………………………………………………………. 

                                                                                                                                          Data i   podpis Wnioskodawcy 

                                           Opinia  Dyrektora szkoły dotycząca przyznania pomocy 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

                                                                                                                       Podpis i pieczęć Dyrektora  szkoły                      
OBJAŚNIENIA:                                                                                                                                                                                                                

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:                                                                                                                                                

a/ zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów  netto uzyskanych przez członka rodziny z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku                                                                                                                                                                                  

b/ odcinek renty/emerytury za miesiąc  poprzedzający  złożenie wniosku                                                                                                             

c) oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym..                   

d) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.                                                 

e)_ zaświadczenie  o wysokości gospodarstwa rolnego                                                                                                                                        

f ) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy   - potwierdzające pozostawanie bez pracy lub wysokość  pobieranego zasiłku                                                                                                                                                

g) kserokopia decyzji o wysokości zasiłku rodzinnego,  świadczenia  pielęgnacyjnego                                                                                                                                       

h) zaświadczenie  o korzystaniu ze świadczeń OPS,   

i/ oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające inne dochody  ( praca dorywcza , praca za granicą RP)                                              

j./kserokopia decyzji o pobieraniu dodatku mieszkaniowego                                                                                                                      

k./kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Uwaga! 

1. W przypadku korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego , zamiast w/w 

zaświadczeń można dołączyć zaświadczenia z OPS o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych. 

2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, zamiast  w/w  zaświadczeń  można 

załączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do niego. 

 

 

 

 


