
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 299/13 
Burmistrza Moniek  
z dnia 31 lipca 2013r.  
 
 
 
............................................ 

                                                                                                               (miejscowość, data)                                                                                                                             
 

 
 
 
Pan/Pani 
Dyrektor 

 
 

…………………………………… 
                              (nazwa szkoły) 
 
 

 
WNIOSEK 

o dofinansowanie zakupu podręczników/materiałów dydaktycznych 
 
 
Wnoszę o dofinansowanie zakupu podręczników/materiałów dydaktycznych 
 
 
1. Nazwisko i imię ucznia…………..…………………………………………………………... 

2.  Klasa ………………………………………………………………………………………… 

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

4.  Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów  …………………………………………………… 

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

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

6. Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym  

gospodarstwie domowym. 

Lp. Nazwisko i imię Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce pracy, nauki Wysokość dochodu 
(netto) w zł  

/nie dotyczy ucznia 
niepełnosprawnego 

posiadającego 
orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego/ 
     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

 Dochód razem  
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej (Dz. U.                    

z 2013r., poz. 182 z późn. zm.) dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może 

przekroczyć 456 zł (dotyczy uczniów klas: II i III oraz V szkoły podstawowej i uczniów             

klas II szkoły ponadgimnazjalnej w tym: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 

ogólnokształcącego i technikum) 

539 zł w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r Nr 139, poz. 992, z późn. 

zm.). 

 

7.  Dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie wynosi …………………………………...zł 

słownie …………………………………………………………………………………………. 

 
Wnioskodawca dołącza 

• Dowód zakupu podręczników/ materiałów dydaktycznych: (faktura VAT, rachunek, 

paragon lub w przypadku braku możliwości przedłożenia dowodu zakupu – 

oświadczenie o cenie zakupionych podręczników lub materiałów dydaktycznych, 

podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna).  

• W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć dodatkowo informację                         

o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom               

w 2013r. – „Wyprawka szkolna”. 

• zaświadczenie(a) potwierdzające wysokość dochodów lub w uzasadnionych 

przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów).* 

W przypadku ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym                     

w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 



oraz ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona wyżej: 

• kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.   

 

Załączniki:    

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

4. ……………………………………………………. 

5. ……………………………………………………. 

 
„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,          

o której mowa w art. 233 ustawy Kodeks Karny: (kto składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3). 

 

 

 

…………………………………………                           ……………………………………… 
                       data                                                               podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.                         

Nr 101, poz. 926  z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych do 

realizacji programu dofinansowania zakupu podręczników. 

 

 
                                                                                                      
…………………………………………                           ……………………………………… 
                       data                                                               podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 


