
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODR ĘCZNIKÓW 
NA ROK SZKOLNY 2013/2014 

„WYPRAWKA SZKOLNA ” 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY  

Imi ę i nazwisko ………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………... 
 
Tel. kontaktowy: ………………………….. 

 
2. DANE UCZNIA  

Imi ę i nazwisko: ………………………………………………………………………………... 

Data urodzenia …………………………. PESEL: ……………………………………... 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………... 

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………….. 

Klasa: …………………….. 

3. UZASADNIENIE SKŁADANEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  * 
 
� miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł 
� miesięczny dochód na osobę nie przekracza 542 zł  

 
SYTUACJA RODZINNA*  
 
� ubóstwo   

 
� wielodzietność   � bezdomność 

� bezrobocie   
 

� niepełnosprawność � przemoc 

� alkoholizm 
 

� zdarzenie losowe � choroba 

� narkomania 
 

� inne(jakie?)………………………………………………. 
 

 
Uzasadnienie wniosku (należy wskazać dlaczego, pomimo przekroczenia kryterium 
dochodowego, uczeń powinien otrzymać pomoc). 
……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

* właściwe zaznaczyć  



4. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH  

 

LP. IMIE I NAZWISKO 
DATA 

URODZENIA  
STOPIEŃ 

POKREWIE ŃSTWA  

MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA LUB 

NAUKI  

1.   WNIOSKODAWCA  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     
 

5. ŹRÓDŁA DOCHODU W RODZINIE  (za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku)  

- wynagrodzenie za pracę (netto) ………………………………………………………………… zł 

- stałe zasiłki z GOPS …………………………………………………………………………….. zł  

- emerytury, renty ………………………………………………………………………...………. zł 

- świadczenia rodzinne …………………………………………………………………………… zł 

- dodatek mieszkaniowy ………………………………………………………………………….. zł 

- alimenty …………………………………………………………………………………………. zł 

- stypendia ………………………………………………………………………………………... zł 

- zasiłek dla bezrobotnych ………………………………………………………………...……… zł 

- dochody z gospodarstwa rolnego (250 zł x ha przeliczeniowy) …………………………..……. zł 

- dochody z prowadzenia działalności gospodarczej ……………………………………..……… zł 

- inne dochody ……………………………………………………………………………………. zł 

Łączne dochody rodziny     …………………………………………….. zł 

Średni miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi: …………………………zł  

 



6. DO WNIOSKU ZAŁ ĄCZAM  

� Zaświadczenie o dochodach netto, 

� Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, 

� Kserokopia nakazu podatkowego, 

� Zaświadczenie z GOPS o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych, 

� Kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymanie alimentów, 

� Zaświadczenie z PUP o wypłacanych zasiłkach dla bezrobotnych,  

� Numer konta bankowego, 

�  Inne  (jakie?) ………………………………………………………… 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, zgodnie z art.233 
§1 kodeksu karnego (Dz. U  1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). „ Kto składając zeznania 
mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.   
 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, 
dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej dotyczącej 
dofinansowania zakupu podręczników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 
 
 
 
………………………………………..     ………………………………………….. 
             (miejscowość i data)        (podpis wnioskodawcy)  
 
 
 
 
Adnotacja szkoły: 
 

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym 
 
 
……………………………..      …………………………………. 
                   (data)                   (podpis) 
 
 
Przyznana kwota  =  ……………………………… PLN 
 
Słownie: …………………………………………………………………………. 
 
 
 
…………….………………..     …………………………………. 
               (data)         (podpis) 



NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

„WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014”           

 

 

 

Imi ę i nazwisko Wnioskodawcy  ……………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ……………………………….. 

 
 
 
 
Proszę o przelanie pomocy materialnej na rachunek bankowy  , którego jestem właścicielem 
lub współwłaścicielem  

Nazwa banku.................................................................................................. 

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

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

Numer rachunku:  

                                

 

 
 
 

............................................................... 
 data i podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 


