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…………………………………...                                     Bełchatów,  dn. …………. 2013 r. 
    (imię i nazwisko składającego wniosek) 

…………………………………… 

               (adres zamieszkania) 

…………………………………… 
 
                                                            Dyrektor 

 SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ  
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2  
 IM. Adama Mickiewicza w Bełchatowie 

 

WNIOSEK 

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

Rodzic/ opiekun prawny  
         Rodzic zastępczy   
        Nauczyciel  
                              

Pracownik socjalny 
                  Inna osoba 
 

2. Wnioskuję: 

1) o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych 
uczniom rozpoczynającym  w roku szkolnym 2013/2014 naukę                                                                             

 
Lp. 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

W ROKU 
SZKOLNYM 

2013/2014 UCZEŃ 

 KLASY 

   

   

   

   

   

 

2) o przyznanie dofinansowania  zakupu podręczników dla ucznia        
niepełnosprawnego (słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną                           
z niepełnosprawności jest wymieniona powyżej), posiadającego aktualne orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego: 

 
LP. 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

W ROKU 
SZKOLNYM 
2013/2014 

UCZEŃ 

korzysta  
z podręczników 

do kszt. 
ogólnego* 

korzysta z 
podręczników  

do kszt. 
specjalnego* 

korzysta z 
podręczników 

do kszt. 
ogólnego i 

specjalnego*  KLASY 

      

      

      

 

* Wpisać „tak” lub „nie” 
 
3. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających 
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we wspólnym gospodarstwie domowym (należy wpisać wszystkich członków rodziny                
i ich dochód): 

Lp. Imię i nazwisko Rok 
urodzenia 

Stopień 
pokrewień

- stwa 

Wysokość 
dochodu netto w zł 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego z miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku : 

. 

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

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego (na podstawie 

załączonych dokumentów)  wynosi     ………………. zł   

(słownie: …………………………………………………………………………………… zł) 

 
 
 

4. Do wniosku dołączam następujące dokumenty (podkreślić właściwe): 

- zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach netto, za miesiąc poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku (dotyczy osób, które nie korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej); 
- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dotyczy 
osób, które korzystają ze świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej); 
- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka; 
- dokumenty zakupu podręczników;  
- inne: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
 
5. Uzasadnienie: (pkt 5 należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której 
dochód przekracza kryterium dochodowe tj. 539 zł/ osobę w rodzinie ucznia klasy 1 SP 
lub 456 zł/osobę w rodzinie dla pozostałych uczniów, w przypadkach określonych w art. 
7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej np. ubóstwa, sieroctwa, 
bezdomności, w sprawach opiekuńczo – wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.) 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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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) 

 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

WYPEŁNIA PODMIOT ROZPATRUJĄCY WNIOSEK 

 

Wniosek spełnia wymagania do ubiegania się o dofinansowanie.*                ………… 

Wniosek nie spełnia wymagań do ubiegania się o dofinansowanie.*             ………… 

 

Uwagi: ............................................................................................................................ 

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

 
 
 
Bełchatów, dn. ……………………                                           ..…………………………. 
                                                                                                           (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 
* - właściwe zaznaczyć „X”                         

 


