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Wniosek o dofinansowanie 

zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 

 

druk nr 1 
(nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; uczniów z autyzmem, w tym z 
zespołem Aspergera, słabowidzących, niesłyszących, słabo słyszących,  z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) 

 

I. Dane wnioskodawcy:  

1. Imię i nazwisko  ..............................................................................................................................   

2. Adres zamieszkania  ........................................................................................................................  

3. Numer telefonu  ...............................................................................................................................  

II. Dane osobowe ucznia  

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

2. Klasa  ...................................................................................................................................  

3. Adres zamieszkania  ............................................................................................................   

III. Dochód na osobę w rodzinie:  

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

gospodarstwie domowym: 

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość 

dochodu 
netto w zł 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

Łączny dochód:  
 

Średni dochód na jedną osobę w rodzinie:  
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IV. Inne okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza kryterium 

dochodowym, (np. sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, 

przemoc, alkoholizm, zdarzenia losowe, wielodzietność - należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, 

w której dochód przekracza na osobę 539 zł netto).  

 

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

 

V. Uzasadnienie wniosku (pkt V należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód 

przekracza na osobę 539 zł netto, należy wykazać dlaczego pomimo przekroczenia kryterium dochodowego 

uczeń powinien otrzymać dofinansowanie).  

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

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

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

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

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

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu 

netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:  
 

- dołączonych zaświadczeń - …....................................sztuk.  

 

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia o wysokości 

dochodów, można przedłożyć oświadczenie o wysokości dochodów:  
 .................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

VI. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, 

są zgodne ze stanem faktycznym.  

 
Świadomy(a) odpowiedzialności wynikającej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny 

(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. ) oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.  

 

 

 

….............................................................  ............................................................  
 Miejscowość, data  Podpis wnioskodawcy  

 

 

VII. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu 

pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.  

 

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

 Miejscowość, data  Podpis wnioskodawcy 
 


