
Wniosek o dofinansowanie 

zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 
 I. Dane wnioskodawcy: 

   1. Imię i nazwisko …………………………………………………….………………… 

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

   3. Numer telefonu …………………………………………………….…………………. 

   4. Stosunek prawny łączący wnioskodawcę z uczniem: …………………………… 
      (rodzic, opiekun prawny, rodzina zastępcza, nauczyciel, pracownik socjalny, inne) 

II. Dane osobowe ucznia: 

   1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….………………………………………. 

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

   3. Klasa/szkoła w roku szkolnym 2014/2015: …………………………… 

   4. Liczba osób w rodzinie ucznia: ……………………………………………… 

 III. Wnioskowana kwota dofinansowania:   ……….…  zł 

       słownie: ……………………………………….……………………………………… 
 Objaśnienia: Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać:  

  225 zł - dla uczniów klas II lub III szkoły podstawowej, dla uczniów klas II lub III ogólnokształcącej 

 szkoły muzycznej I stopnia,   

  325 zł - dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej, dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły 

 muzycznej I stopnia oraz uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej,  

  390 zł -  dla uczniów klasy III  zasadniczej szkoły zawodowej,  

  445 zł - dla uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego i technikum,  dla uczniów klasy VI 

 ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk 

 pięknych, uczniów klasy   III liceum plastycznego oraz uczniów klasy IX ogólnokształcącej szkoły 

 baletowej, 

IV. Załączniki: (właściwe podkreślić i załączyć do wniosku): 

   1. Zaświadczenie o wysokości dochodów. 

   2. Oświadczenie o wysokości dochodów wraz z uzasadnieniem braku możliwości       

załączenia Zaświadczenia o wysokości dochodów. 

   3. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub 

dodatku do zasiłku rodzinnego. 

   4. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydana przez publiczną poradnię         

psychologiczno- pedagogiczną. (dotyczy uczniów ubiegających się o dofinansowanie z tytułu 

niepełnosprawności) 

   5. Uzasadnienie 
 Objaśnienia: należy załączyć tylko w przypadku jeżeli uczeń pochodzi z rodziny niespełniającej    

 kryterium dochodowego - przekracza 539 zł  netto -  a zachodzą  przypadki określone  w art. 7 ustawy 

 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej). W uzasadnieniu  należy wykazać dlaczego pomimo 

 przekroczenia kryterium  dochodowego uczeń powinien otrzymać dofinansowane, oraz wskazać 

 okoliczności uzasadniające  przyznanie dofinansowania poza kryterium dochodowym tj. 

 ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, 

 przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach 

 opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza  w rodzinach 

 niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, 

 klęska żywiołowa lub ekologiczna.  
V. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem,     

są zgodne ze stanem faktycznym. 

 VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 

programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników. 

 

 

  

 …………………………….  ……………………………. 
  miejscowość, data  podpis wnioskodawcy 


