
WNIOSEK O PRZYZNANIE 
DOFINANSOWANIA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW  

 
1. DANE O UCZNIU 
 Imię i nazwisko ............................................................................................................................. 

 Klasa w r.szk.2014/2015 ................................................. 

 Data urodzenia .......................................................... 

 Nazwa szkoły ................................................................................................................................ 

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

 Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ucznia ………………………............................................................ 

 Adres zamieszkania ucznia 

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

 Numer tel. kontaktowego rodziców/opiekunów.......................................................................... 

2. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH CZŁONKÓW RODZINY 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób i dochody 
członków rodziny, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, wynoszą: 
(za źródła dochodów należy uznać: wynagrodzenia za pracę, świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
emerytury, renty, alimenty, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody  
z działalności gospodarczej, inne dochody) 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
 

Stopień 
pokrewieństwa 

 

Wysokość dochodu netto 
z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku 

1.     
 

2.     
 

3.     
 

4.     
 

5.     
 

6.     
 

7.     
 

8.     
 

 
Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni (hektary przeliczeniowe): ........ x 250 zł = ............ 
 
3. Miesięczny dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł ...................................... 
( dochody rodziny + dochód z pola podzielony przez liczbę członków w rodzinie) 
 
 
 
 



 
4. Załączniki dołączone do wniosku: 
1).................................................................................................................................................... 

2).................................................................................................................................................... 

3).................................................................................................................................................... 

4).................................................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych  
z przyznaniem dofinansowania do zakupu podręczników, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych (t. j. - Dz.U. z 2002r. Nr.101, poz.926 z późn. zm). 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, w przypadku podania 
nieprawdziwych danych, oświadczam, że dane przedstawione są zgodne ze stanem 
faktycznym. 
 
 
.............................................................                             ................................................................. 
             miejscowość i data                                                                              czytelny podpis wnioskodawcy 

 
5. Wnioskuję o przekazanie środków pieniężnych otrzymanych w ramach Rządowego 
Programu pomocy uczniom w 2014 roku -„Wyprawka szkolna” na konto: 

nr……………………………………………………………………………………………… 

 

.............................................................                           ................................................................. 
                     miejscowość i data                                                                         czytelny podpis wnioskodawcy 

P O U C Z E N I E 
1. Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w m.in. 
III klasach szkół ponadgimnazjalnych tj: liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa 
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku uprawniająca do 
ubiegania się o dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 539 złotych netto 
3. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom którym dochód 
przekracza kryterium dochodowe. Do wniosku należy dołączyć stosowne uzasadnienie. 
4. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł. 
5. Do wniosku należy załączyć stosowne zaświadczenia o dochodach rodziny: 
a) zaświadczenia o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku (zaświadczenia z zakładów pracy, odcinek renty/emerytury, stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  
o osiągniętym dochodzie z innych źródeł, zaświadczenia z GOPS o pobieraniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami czy zasiłku 
pielęgnacyjnego, oświadczenie o wysokości alimentów), 
b) nakaz płatniczy za 2014 rok, 
c) w przypadku osób bezrobotnych należy załączyć zaświadczenie z ostatniego miesiąca o pozostawaniu bez pracy, 
d) inne. 
6. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie 
o wysokości dochodów – druk dostępny w sekretariacie szkoły. 
7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  
w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 
8. W przypadku uczniów niepełnosprawnych zamiast zaświadczenia o dochodach należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
Uwaga: Koszty zakupu podręczników zwracane będą po przedłożeniu dowodu zakupu, który stanowić może: faktura 
VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica/prawnego opiekuna, rachunek, paragon. 


