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

(imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                            (miejscowość, data) 

 

……………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

 

 

W N I O S E K 

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników 

na rok szkolny 2014/2015 – „Wyprawka szkolna” 

 

Wnoszę o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia/uczniów: 
 

Lp. Nazwisko i mię ucznia PESEL Klasa 

 
   

 

1. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 
Miejsce pracy; 

nauki 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

2. Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (miesięczna 

wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż kwota 539 zł netto – ucz-

niowie klas III szkół ponadgimnazjalnych; do wniosku należy dołączyć wszystkie zaświadczenia 

o dochodach dla każdej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym) 
 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 

1. Wynagrodzenie za pracę (łączna kwota rodziców/opiekunów prawnych)   

2. Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, świadczenia  przedemerytalne   

3. Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami)   

4. Zasiłki z pomocy społecznej  

5. Alimenty i świadczenia alimentacyjne  

6. Zasiłek dla bezrobotnych   

7. Dochody z gospodarstwa rolnego   

8. Dochody z działalności gospodarczej   

9. Inne dochody (np. praca dorywcza, sezonowa, za granicą RP)   

10.   

   

  DOCHÓD RAZEM   

  Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie  
(łączną sumę dochodów podzielić przez liczbę osób w rodzinie) 

  

  

 

 



3. W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające dochody rodziny: 

1) Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto. 

2) Zaświadczenie z Urzędu Pracy. 

3) Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzają-

cym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. 

4) Aktualna decyzja o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych/dodatków   

do zasiłków, dodatku mieszkaniowego, zaliczki alimentacyjnej lub alimentów. 

5) Odcinek renty/emerytury.  

6) Nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych 

ogólnej powierzchni. 

7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie (osoby prowadzące poza-

rolniczą działalność gospodarczą). 

 

4. Uzasadnienie w przypadku niespełnienia kryterium dochodowego: 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku,  

w celu przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

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

                                         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

6. Numer konta, na które zostaną przekazane pieniądze 

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

 

 

Adnotacje szkoły 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

                                                           (podpis dyrektora szkoły) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


