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WNIOSEK  O  DOFINANSOWANIE  ZAKUPU  PODRĘCZNIKÓW 

Rok szkolny 2015/2016 

           

                                                                                                             DYREKTOR 

                                                                                                       Zespołu Szkół nr 1 

                                                                                                          w Koluszkach 

 

 
I. Wnioskodawca:  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

                                             (Imię  i nazwisko)                                         (adres) 
 
………………………………………………………..…………..………tel. ….………………….………………………………….  
 

II. Wnioskuję  o  przyznanie dofinansowania  dla dziecka/dzieci: 

 

A. Imię  i  nazwisko: ………………………………………………………………………..……………klasa: ………….……….….. 

B. Imię  i  nazwisko: ………………………………………………………………………..……………klasa: ………….……….….. 

C. Imię  i  nazwisko: ……………………………………………………..……………………………..klasa: ………………………. 

 

III. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia: 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa  się z następujących  osób i w podanym  okresie dochody 
członków  rodziny wynoszą: 

Lp. Imię i nazwisko Data 
urodzenia 

Miejsce nauki lub 
zatrudnienia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Dochód  netto w zł    

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 Łączny  dochód rodziny miesięcznie NETTO wynosi:  

 Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto na jedną osobę   
w rodzinie  wynosi: 

 

 
*Dochód umożliwiający  ubieganie się o dofinansowanie  do zakupu podręczników dla uczniów kl. III jest to miesięczny dochód 
(netto) rodziny uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nie przekraczający kwoty 574 zł  
na osobę w rodzinie 

Wniosek o przyznanie świadczenia mogą  składać: rodzice ucznia, (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) lub 
pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub 
rodziców zastępczych. 
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Załączniki:                                                                                         
1. aktualne zaświadczenie  o wysokości dochodów* 
2. zaświadczenie  o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej*, 
3. oświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach)* 
4. inne dokumenty potwierdzające dochód rodziny nie wymienionych powyżej źródeł  
np. odcinek renty, odcinek pobierania alimentów, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy i 
inne*…………………………………………………………………………………………. 
 
 
*  właściwe podkreślić  

1. Świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych  
zamieszczonych powyżej. 

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

 

……………………..……………..                                                                                            ………………………………………………………    
(miejscowość i data)                                                                                                                                       (podpis wnioskodawcy) 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szk. 2015/2016 wynosi: 

- dla uczniów  klas III szkół podstawowych – do kwoty 225 zł,                                                                                                   

 Kompletne wnioski należy składać  do  8 września br. włącznie do sekretariatu szkoły. 

 

  

Wypełnia szkoła 

Dochód  na osobę w rodzinie  przekracza kryterium dochodowe /nie przekracza* kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 8, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz 182 z późn. zm.) 

Wniosek rozpatrzono  pozytywnie/negatywnie*. 

Przyznano dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w kwotach: 

 

A) ………………………………………… zł, 

B) ………………………………………… zł,  

C) ………………………………………… zł. 

 

 

Data: …………………………………………..                                                                                        ……………………………………….………                         
.                                                                                                                                                                              (podpis i pieczęć dyrektora) 

  

 


