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

(miejscowość, data) 
............................................................................ 

(Wnioskodawca) 

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

(miejsce zamieszkania) 

 

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

 

WNIOSEK 

do DYREKTORA........................................................................ 

o przyznanie pomocy w formie dofinansowania: 

 zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016 

 

1. Wnoszę o przyznanie pomocy następującym uczniom: 

Lp Imię i nazwisko ucznia Klasa Forma dofinansowania Nazwa szkoły 

1.   
zakup podręczników 

 
 

2.   
zakup podręczników 

 
 

3.   
zakup podręczników 

 
 

2. Wysokość dochodu: 

Świadomy(a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

Moja rodzina składa się z...................osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi:.....................................zł. 

słownie:............................................................................................................................................... 

3. Uzasadnienie przyznania pomocy finansowej  

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

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

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

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

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

4. Do wniosku załączam: 

 oświadczenie o wysokości dochodów (załącznik do wniosku), 

 zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy*, 

 zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej*, 

 zaświadczenie z urzędu pracy*, 

 zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie ha przeliczeniowych*, 

 zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach członków rodziny*, 

 odcinek renty/ emerytury/ świadczenia przedemerytalnego*, 

 kserokopię decyzji przyznającej świadczenia rodzinne*, 

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

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , poz. 1182   

ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych zawartych we wniosku. 

 

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

*właściwe podkreślić 



OŚWIADCZENIE 
(załącznik do wniosku) 

 

1. Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

L.p. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Miejsce pracy/nauki 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

  

2. Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku: 

L.p. Rodzaj dochodu Kwota 

1. Wynagrodzenie za pracę  

2. Świadczenia rodzinne  

3. Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, świadczenia przedemerytalne  

4. Zasiłki stałe z pomocy społecznej  

5. Dodatek mieszkaniowy  

6. Alimenty i świadczenia alimentacyjne  

7. Zasiłki dla bezrobotnych  

8. Dochody z gospodarstwa rolnego (ilość ha przeliczeniowych x 250 zł)*  

9. Dochody z działalności gospodarczej  

10. Inne dochody  

 DOCHOD RAZEM  

Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie  

 do dochodu nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego  

 

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 3 lat, składam 

stosowne do art. 75 §2 KPA w brzmieniu: „Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia 

określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ 

administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem 

odpowiedzialności za fałszywe zeznania” oświadczenie, iż utrzymuje się z dochodów zgodnie z załączonymi 

dokumentami. 

Uwaga! Wnioski wypełnione nieczytelnie i niekompletne oraz złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

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

(data i podpis Wnioskodawcy) 

 

 

Weryfikacja dochodów prowadzona przez dyrektora szkoły.  

 

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

(data i podpis dyrektora szkoły) 


