
  

 

 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA 

ZAKUP PODRĘCZNIKÓW 

 
Do Dyrektora Szkoły Podstawowej 

 

……………………………………………………………… 

 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 
     (rodzica / prawnego opiekuna) 
 

Adres stałego zameldowania ………………………………………………………………… 
     (rodzica / prawnego opiekuna) 
 

Data i miejsce urodzenia, PESEL …………………………………………………………… 
 (rodzica / prawnego opiekuna) 
 

 

I. SKŁADAM WNIOSEK O PRZYZNANIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 

 1. Dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów*: 

 

 

 

  klasy I Szkoły Podstawowej ……………………………………………………... 
                                                      (imię i nazwisko ucznia, PESEL) 

 

 

  klasy II Szkoły Podstawowej…………………………………..…………………. 
                                                      (imię i nazwisko ucznia, PESEL) 

 

 

  klasy III Szkoły Podstawowej ……………………..……………………………... 
                                                      (imię i nazwisko ucznia, PESEL) 
 

 

         V Szkoły Podstawowej ……………………..…………….………………… 
                                                      (imię i nazwisko ucznia, PESEL) 

 

 

 

 

* zaznaczyć właściwe pole 



II DANE O CZŁONKACH RODZINY 

Dane dotyczące gospodarstwa domowego 

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

gospodarstwie domowym (dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej) 

 
Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Miejsce pracy - nauki Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość 

dochodu netto 

w zł za miesiąc 

poprzedzający 

złożenie 

wniosku ** 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego ……………………………. 

 

Miesięczny dochód netto*** na członka rodziny wynosi ………………… złotych. 

 

Wniosek uzasadniam trudną sytuacją w rodzinie spowodowaną występowaniem niżej wymienionych 

przyczyn (podać jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w art. 

8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej): 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

(podać przyczyny, które uzasadniają ubieganie się o przyznanie pomocy np. ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, zdarzenie losowe, przemoc w rodzinie – zgodnie z art. 7 

ustawy o pomocy społecznej)  
 

 

** należy uwzględnić dochody z tytułu zatrudnienia, gospodarstwa rolnego (liczba ha przeliczeniowych x 

207,00 zł), rent, emerytur, działalności gospodarczej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych 

 

 

 

 



Do wniosku załączam:**** 

1) zaświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny za miesiąc poprzedzający 

złożenie wniosku, 

2) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego 

(załącznik nr 1 do wniosku) wyrażonej w ha przeliczeniowych, 

3) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z właściwego organu gminy 

(załącznik nr 2 do wniosku), 

4) Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

(załącznik Nr 3 do wniosku), 

5) inne dokumenty: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………... 
(wymienić ilość i rodzaj dokumentów) 

 

 

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o 

wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadomy o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu 

karnego oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z 

prawdą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we 

wniosku. 

 

 

 
………………………………………  ………………………………………….. 
               (miejscowość i data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

**** podkreślić pozycje, które dotyczą 



 

 

Załącznik Nr 1 do wniosku 

o przyznanie pomocy finansowej uczniom 

na zakup podręczników 

 

ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU GMINY O WIELKOŚCI 

GOSPODARSTWA ROLNEGO W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH 

 

 Urząd Gminy w …………………… zaświadcza, że Pan(i) …………………………... 

………………………… zamieszkały(a) w ……………………………………………………. 

posiada/nie posiada* gospodarstwo rolne o pow. ………………………… ha, o liczbie ha 

przeliczeniowych …………………… 

 

 

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

 

* niewłaściwe skreślić 

 

 
Załącznik Nr 2 do wniosku 

o przyznanie pomocy finansowej uczniom 

na zakup podręczników 

 
ZAŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH 

Z WŁAŚCIWEGO ORGANU GMINY 

 

 Urząd Gminy / GOPS * w ……………..……………………… zaświadcza, że Pan(i) 

………………………………………………………………………... zamieszkały(a) w  

……………………………………………………… 

otrzymuje/nie otrzymuje* zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego  

w wysokości ………………………… złotych. 

 

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

 

* niewłaściwe skreślić 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 3 do wniosku 

o przyznanie pomocy finansowej uczniom 

na zakup podręczników 

 
ZAŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH  

Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ………………………… zaświadcza, że 

Pan(i) ………………………………………………………………………... zamieszkały(a) w  

……………………………………………………… 

otrzymuje/nie otrzymuje* zasiłek w wysokości …………………………… zł miesięcznie, 

 

 

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

 

* niewłaściwe skreślić 

 


