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

       (imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                      Opoczno, …….............................. ..... 

 

……………………..…………..…….. 

        ( adres zamieszkania ) 

 

…………………………………………              
             (numer telefonu)                                            

 

                                                                                           D y r e k t o r  

Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie 
 

W N I O S E K 
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów  

na rok szkolny 2013/2014 – Wyprawka szkolna” 

 

Część l 

1. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć znakiem „x"): 

 Rodzic/opiekun prawny    Rodzic zastępczy   Dyrektor szkoły 

 

2. Wnoszę o dofinansowanie zakupu - książek dla ucznia: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia 
 

PESEL Klasa 
Dofinansowanie do 

kwoty*: 
Uwagi 

1  

 

    

2      

3      

4      

5      

Łącznie wnioskowane dofinansowanie:  

* klasa I-III SP – do 225 zł, klasa V SP –do 325zł  , uczniowie gimnazjum niepełnosprawni – 350 zł, uczniowie klasy II LO - do445zł 

, uczniowie niepełnosprawni LO – do 445zł 

Część II 

1. Świadomy odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 KK oświadczam, że rodzina moja składa się z niżej 

wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (łącznie z wnioskodawcą                        

i uczniem ubiegającym się o pomoc): 

 

Lp

. 

Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 Liczba osób w rodzinie...................................................... 



 

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

(miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia klasy II,III, V SP i klasy II LO nie może być wyższa niż kwota, 

o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. czyli 456zł netto; do wniosku należy 

dołączyć wszystkie zaświadczenia o dochodach dla każdej osoby wymienionej w części II pkt 1: uczniowie klas I SP – dochód 

netto 539zł na osobę w rodzinie) 

 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 

1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto  

2. Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne z dodatkami)  

3. Emerytury, renty inwalidzkie i  rodzinne, w tym  również  zagraniczne, świadczenia  

przedemerytalne –aktualny  odcinek, decyzja ZUS 

 

4. Stałe zasiłki z pomocy społecznej   

5. Aktualna decyzja/zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego  

6. Aktualna decyzja/zaświadczenie o wysokości świadczenia alimentacyjnego   

7. Zaświadczenie z Urzędu pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku(z prawem lub bez prawa do zasiłku, 

zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych)  

 

8. Nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni- dochody z gospodarstwa rolnego  

 

9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie-dot.osób 

prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą 

 

10. Pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych  

(miesięczna wartość stypendium pobieranego przez członka rodziny) 

 

11. Inne dochody (np. praca dorywcza, sezonowa, za granicą RP)-oswiadczenia rodziców/peło  

12. Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 

 

   

Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie  

(łączną sumę dochodów podzielić przez liczbę osób w rodzinie) 

 

 

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

                                                                                                                   (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

2. Uzasadnienie: 

 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



 

 

Opoczno, dnia. ………………………...                      …………..……………………………… 

                           (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

Część III.  Oświadczenia: 

 

Ja,………………………………………… ur. dnia……………………..w………………………………… 

nr PESEL:……………………..legitymujący/a się dowodem osobistym seria…………nr………………… 

wydanym przez………………………………………………………………………………………………. 

zamieszkały/a w……………………………………………………………………………………………… 

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, co następuje: 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i 

wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

2.  Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.       

Kodeks Karny  (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku i 

załącznikach są zgodne z prawdą. 

Art. 233 § 1 KK: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 

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

     (miejscowość i data)                                                                                       (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

IV. Objaśnienia: 

1. Przyznanie pomocy w formie podręcznika następuje na wniosek rodziców dziecka (prawnych opiekunów), rodziców 

zastępczych. 

2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymienione w  cz.II pkt 3: 

3.  Średni dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 426zł netto lub 539zł  netto uczniowie klas I 

4.  Zasady obliczania dochodu : 

- za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w 

przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został  złożony, bez  względu na tytuł, źródło ich 

uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o kwotę alimentów  

świadczonych  na rzecz innych osób.  Do dochodu ustalonego w myśl pkt. a) nie wlicza się jednorazowego 

pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.  

 

Część V.  Adnotacje szkoły (nie wypełniać) 

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

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

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

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

 

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

                                                                                        (podpis upoważnionego pracownika) 


