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DYREKTOR  

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

 
 
 
 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP POD RĘCZNIKÓW  
NA ROK SZKOLNY 2013/2014 

 
I.  DANE WNIOSKODAWCY 

 

.................................................................................................................. 
(Imię i nazwisko) 
 

..................................................................................................................          ......................... 
(adres zamieszkania) (Numer telefonu) 

II.  DANE UCZNIA UBIEGAJ ĄCEGO SIĘ O POMOC FINANSOWĄ 
 

......................................................................                               ............................................ 
(Imię i nazwisko)  (Klasa) 
 

.....................................................................................                ............................................ 
(adres zamieszkania)  (PESEL) 

III.  DANE UZASADNIAJ ĄCE PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ:  (zaznaczyć x) 
 
     miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza 456 zł, w przypadku osoby samotnie gospodarującej 542,00 zł 
      miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza 539 zł, w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia  
      rozpoczynającego naukę w klasie I szkoły podstawowej 
  
w rodzinie występuje dodatkowo: bezrobocie (zaświadczenie) 
 

      ubóstwo                                                                                               niepełnosprawność (udokumentowanie) 
 

      sieroctwo alkoholizm lub narkomania 
 

      bezdomność długotrwała lub ciężka choroba (udokumentować) 
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IV.  OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY 
 

Świadoma/y/ odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 
Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym: 

LP. IMI Ę I NAZWISKO 
DATA 

URODZENIA 
POKREWIE ŃSTWO PESEL 

MIEJSCE 
ZATRUDNIENIA 

LUB NAUKI 
1.   Wnioskodawca   
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
 
 
 
 
ŹRÓDŁA DOCHODU W RODZINIE ZA OSTATNI MIESI ĄC POPRZEDZAJĄCY MIESI ĄC 

ZŁOŻENIA WNIOSKU: 
1. wynagrodzenia za pracę (netto)...................zł         2. świadczenia rodzinne .................................. 
3. stałe zasiłki z pomocy społecznej ...............zł         4. dodatek mieszkaniowy ................................ 
5. emerytury, renty (netto) ..............................zł           6. alimenty ......................................................... 
7. zasiłek dla bezrobotnych (netto)..................zł           8. stypendia ........................................................ 
9. dochody z gospodarstwa rolnego (207 zł x ha przeliczeniowe)............................................................. 
10. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej ............................................................................. 
11. inne dochody ........................................................................................................................................ 
12. pomniejszenia: (składki KRUS, ZUS, płacone alimenty) ................................................................... 
 
 
ŁĄCZNE DOCHODY RODZINY                                               ........................................................ 
 

 
ŚREDNI MIESI ĘCZNY DOCHÓD NA JEDNĄ OSOBĘ W MOJEJ RODZINIE 

 (zgodnie z załączonymi zaświadczeniami) 
wynosi .....................zł słownie .......................................................................................zł.........................gr. 
* niepotrzebne skreślić 
 

Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej z art. 233 KK oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą i nie 
uzyskuję innych dochodów poza wymienionymi. 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 
pomocy na zakup podręczników. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych              
z przyznaniem stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.). 
 
       ........................................................................................ 
        (data i podpis rodziców/opiekunów ucznia) 
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Do wniosku załączam: 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 


