
…………………………………..                                   ……................................ 
(imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                                    (miejscowość, data) 

 

…………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

…………………………………… 
(telefon) 

 
 

Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej nr ….. 
 

w Radomiu 

 

 

W N I O S E K 

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników  

na rok szkolny 2015/2016 – „Wyprawka szkolna” 

 

Wnoszę o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia/uczniów: 
 

L.p. Nazwisko i mię ucznia PESEL Klasa  

  

 

  

 

1.  Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Miejsce pracy/nauki 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

2. Oświadczam, że ubiegam się o dofinansowanie do zakupu podręczników na podstawie: 

a) kryterium dochodowego 574 zł netto/osobę w rodzinie 
b) poza kryterium (art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej) 

c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

3. W załączeniu przedkładam dokumenty: 

a)  Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. 

b) Zaświadczenie/oświadczenie o uzyskanych dochodach netto w 2013 roku wraz ze zmianami 

związanymi z utratą lub uzyskaniem dochodu, 

c) kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

d) dowód zakupu podręczników. 

 

4. Uzasadnienie składania wniosku poza kryterium dochodowym (art. 7 Ustawy z dnia 12 

marca 2004 o pomocy społecznej): 

 

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

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

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

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

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

 



Oświadczenia: 

Ja,……………………………………………..…. legitymujący/a się dowodem osobistym  

seria….………nr………………… wydanym przez ………...………………………………  

zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………… 

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam: 

 

1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. 

z 1997 r. Nr 88, poz. 553, ze zm.) „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postę-

powaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega ka-

rze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. 

  

 

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

                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku,  

w celu przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

……………………………… 

                                                (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
   

Decyzja dyrektora szkoły: 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

                                                           (podpis dyrektora szkoły) 


