
Do Dyrektora 
 

…………………………………………………………………... 
(wpisać nazwę szkoły) 

 
WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników  
na rok szkolny 2015/2016 

 

� dla ucznia klasy III spełniającego kryterium dochodowe 
� dla ucznia klasy III niespełniającego kryterium dochodowego (przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami)) 
� dla ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z wyjątkiem uczniów 

klasy I, II, IV; gimnazjum z wyjątkiem klasy I) 
 

1. Dane osobowe wnioskodawcy (rodzica/opiekuna): 

Imię i nazwisko:................................................................................................. 

Telefon kontaktowy:.......................................................................................... 

2. Dane ucznia: 

Imię i nazwisko:................................................................................................. 

Adres:................................................................................................................. 

Data urodzenia............................................PESEL............................................ 

Klasa:………………………………………………………………………… 

3. Źródła dochodu w rodzinie (proszę zaznaczyć znakiem x odpowiednią rubrykę)1: 
  Moja rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych (zaświadczenie 

w załączeniu) 
 
  Moja rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych i dochód na osobę 

wynosi ……………………………………………………. 
 

 

                                                        
1 Dokumenty niezbędne do wniosku 

1. Rodzina korzystająca ze świadczeń rodzinnych. 
W przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń rodzinnych wraz 
z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie o pobieraniu świadczenia. 

2. Rodzina nie korzystająca ze świadczeń rodzinnych  
Zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów osiąganych przez 
członków rodziny w roku 2013 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia 
wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników oraz inne dokumenty wskazane 
w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. 
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 3), a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zamiast 
zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów. 

 



4. Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie: 

L.p. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Miejsce pracy/nauki 

Wysokość dochodu 
netto w zł w roku 
2013 (nie wypełniać 

jeśli rodzina korzysta ze 
świadczeń rodzinnych ) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
Razem  
Dochód na osobę netto w 2013r (nie może przekroczyć 574 zł):  

 
5. Uzasadnienie (w przypadku ubiegania się o wyprawkę spoza kryterium dochodowego) 

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

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

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

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

Oświadczenie 
 
1. Ja, niżej podpisany, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 i 2 Kodeksu 

Karnego za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, zagrożonych karą 
pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, że: 

- Zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do przyznania dofinansowania 
zakupu podręczników , 

- Powyższe dane są prawdziwe, 
- Niezwłocznie powiadomię Urząd Gminy w Brudzewie o ustaniu przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania dofinansowania, 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z przyznaniem dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883  
z późn. zm.)   

 
 
.......................................                                                              .................................................. 
    Miejscowość i data                                                                  czytelny podpis wnioskodawcy  
 


