
 
 

Data wpływu wniosku....................................................              (pieczątka szkoły)............................................................... 

 
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych 

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2013/2014  
    
I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna prawnego*): 
Imię i nazwisko matki:…………………………………………............................................................................. 

Imię i nazwisko ojca:….………………………………………….......................................................................... 

Adres zamieszkania 

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

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

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

II. Dane osobowe ucznia 
Imię i nazwisko ……………………………………….………….……………………………..................................... 

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

Data i miejsce urodzenia………....................................................................................................................... 

Klasa, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 ..…….………...................... 

Nazwa szkoły....................................................................................................................................................... 

Adres szkoły ….................................................................................................................................................... 

III. Dochód na osobę w rodzinie: 
Kryterium dochodowe tj.:  

uczeń kl. I szkoły podstawowej* pochodzi z rodziny, w której dochód                      
nie przekracza 539 zł netto na osobę 

uczeń kl. II – III i V szkoły podstawowej* pochodzi z rodziny, w której dochód              
nie przekracza 456 zł netto na osobę 

uczeń kl. II szkoły ponadgimnazjalnej*: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego i technikum, pochodzi z rodziny, w której dochód nie przekracza 
456 zł netto na osobę 

* należy właściwe podkreślić 
Kryterium dochodowe na członka rodziny ucznia nie obowiązuje w przypadku uczniów 
niepełnosprawnych: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
 
IV. Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wypełniają osoby, 
dla których kryterium stanowi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), do wniosku 
należy dołączyć kserokopię orzeczenia. 
L.p. Imię i nazwisko ucznia Rodzaj 

niepełnosprawn
ości  

Nr orzeczenia 
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

Data 
wystawienia 
orzeczenia 

Przez kogo 
wydane 

orzeczenie 

 
 

     



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

L.p. Nazwisko i imię 
Data 

urodze
nia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce pracy/  
nauki 

Nazwa otrzymywanego 
świadczenia i jego 

wysokość netto w zł 

1.   wnioskodawca 
  

 
 
 

2.    
  

 
 
 

3.    
  

 
 
 

4.    
  

 
 
 

5.    
  

 
 
 

6.    
  

 
 
 

7.    
  

 
 
 

8.    
  

 
 
 
 

9.     
 
 
 

10     
 
 
 

Dochód miesięczny uzyskiwany z hektarów 
przeliczeniowych: ilość..............ha x 250zł =  

Łączny miesięczny dochód netto  
całego gospodarstwa domowego: 

 
 

Średni dochód miesięczny netto  
na jedną osobę w rodzinie: 

 
 

 
IV. Inne okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza kryterium 
dochodowym, określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(proszę wstawić X przy wybranej pozycji): 
 
Ubóstwo  
Sieroctwo  
Bezdomność  
Bezrobocie  
Niepełnosprawność  
Długotrwała lub ciężka choroba  
Przemoc w rodzinie  
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi  

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności  
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 

 



domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe 
placówki opiekuńczo-wychowawcze  

Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego  

Alkoholizm lub narkomania  

Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa  

Klęska żywiołowa lub ekologiczna  

Do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć pisemne 
uzasadnienie. 
 
V. Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku (właściwe podkreślić i załączyć do wniosku):  
 
1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości uzyskanego dochodu netto (w tym umowy zlecenia, umowy o 

dzieło) – szt......... 

2. zaświadczenie  o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – szt......... 

3. dokumenty potwierdzające  pobieranie zasiłku wychowawczego – szt......... 

4. dokumenty potwierdzające  pobieranie zasiłku rodzinnego – szt......... 

6. dokumenty potwierdzające pobieranie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – szt......... 

7. dokumenty potwierdzające pobieranie dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania – szt......... 

8. dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego – szt......... 

9. dokumenty potwierdzające pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego – szt......... 

10. dokumenty potwierdzające otrzymanie dodatku z tytułu urodzenia dziecka – szt......... 

11. zaświadczenie (decyzja) z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych – szt......... 

12. dokumenty potwierdzające otrzymywanie emerytury, renty inwalidzkiej, rodzinnej – szt......... 

13. kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie (przekazy, przelewy 
pieniężne) – szt......... 

14. kopia odpisu wyroku sądowego określającą kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób – 
szt......... 

15. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha 
przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy za 2013 r. – szt......... 

16. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – szt......... 

17. zaświadczenie o uzyskiwaniu stypendiów o charakterze socjalnym otrzymywanych ze środków publicznych 
– szt......... 

18. zaświadczenia (dokumenty) potwierdzające uzyskiwanie innych dochodów przez członków rodziny, np.: 
dochody z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów, dodatku mieszkaniowego inne         
- szt......... 

19. inne....................................................................................................................................................- szt......... 
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia o wysokości 
dochodów, można przedłożyć oświadczenie o wysokości dochodów (w takiej sytuacji należy wskazać 
przyczynę braku możliwości uzyskania zaświadczenia) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………....................................................................................................................



. 
 
Oświadczenia: 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
Karny, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku pod rygorem  
odpowiedzialności karnej. 
 

        Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych we wniosku, na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.) w zbiorze danych prowadzonych przez Szkołę oraz Urząd Miejski w Sokółce, w 
związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników „Wyprawka szkolna”. 
 

      Po zakwalifikowaniu wniosku o „Wyprawkę szkolną” i przedłożeniu odpowiednich rachunków 
(faktur) należność proszę przekazać na konto bankowe nr  

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

 
którego właścicielem jest........................................................................................................... 
 
 
 
____________________________________                           _______________________________________ 
                  (miejscowość, data)                                                              (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
 
* należy właściwe podkreślić 
 
 

Adnotacje Dyrektora szkoły: 
 

 
Sprawdzono wniosek wraz z załącznikami pod względem formalnym i merytorycznym, 
prawidłowo opisano przedłożone faktury (rachunki) dotyczące zakupu podręczników i 
materiałów dydaktycznych: 
 
 
 
 
-------------------------------------------------                                      ------------------------------------------ 
               (miejscowość, data)                                                                             (pieczęć Dyrektora szkoły) 
 
 
 
 
 
Przyznana kwota dofinansowania =    ________________________________PLN 
 
słownie:_______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
------------------------------------------                                             ------------------------------------------- 
            (miejscowość, data)                                                                            (pieczęć Dyrektora szkoły) 


