
Sławsk, dnia ________________ 
________________________________ 
          (wnioskodawca: imię i nazwisko) 
 

________________________________ 
         (adres zamieszkania lub siedziby) 

Do Dyrektora 
Zespołu Szkół w Sławsku 

 
WNIOSEK 

o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 
2014/2015 naukę w klasach II – III i VI szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym 
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do naszej szkoły 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych               
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1024) oraz Uchwała Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r.                         
w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. 
 

I. Wnoszę o dofinansowanie zakupu książek dla ucznia: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa 
Dofinansowanie 

do kwoty* 
Uwagi 

     

     

     

Łącznie wnioskowe dofinansowanie:   

 klasa II – III szkoły podstawowej do kwoty 225,00 zł 

 klasa VI szkoły podstawowej do kwoty 325,00 zł 
II. Oświadczenie o uzyskanych dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku: 

Moja rodzina składa się z ________ osób, zamieszkałych i prowadzących wspólne gospodarstwo 
domowe. Dochody mojej rodziny w miesiącu ___________________ przedstawiają się 
następująco: 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania Wiek 
Miejsce 

pracy/źródło 
dochodu 

Dochody netto 

     

     

     

     

     

     

Łącznie dochód netto z gospodarstwa:  



Przyjmuje się, iż z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł. 
 

1. Miesięczne dochody mojej rodziny łącznie wynoszą __________________zł (netto) 
2. Dochód na jednego członka rodziny wynosi    __________________ zł (netto) 

 
III. Do wniosku załączam: 

Lp. Rodzaj dokumentu* 

  

  

  

  

 
Dokumenty załączane do wniosku:* 

1. Zaświadczenie z GOPS o uprawnieniu do korzystania za środków pomocy społecznej w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku, a w przypadku nie korzystania z ww. środków: 
a) zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta inwalidzka lub 

rodzinna) przez poszczególnych członków gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku (z wyszczególnieniem otrzymanych zasiłków rodzinnych), 

b) informacja o wysokości otrzymanych alimentów: wyrok sądu lub w przypadku barku wyroku w sprawie 
przyznania alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów w 
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, 

c) w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymanych – aktualne (z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku) zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania, w uzasadnionych 
przypadkach pisemne oświadczenie, 

d) kserokopia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 
e) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku (w przypadku zawieszenia ww. działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt), 
f) zaświadczenie o wysokości uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, świadczeń 

rodzinnych z ich wyszczególnieniem, 
g) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego dochód miesięczny ustala się na podstawie powierzchni 

użytków rolnych w ha przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r.  o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Powierzchnię użytków rolnych w 
ha przeliczeniowych ustala się na podstawie zaświadczenia przez właściwy w sprawie urząd o wielkości 
gospodarstwa rolnego. 

2. W przypadku osób bezrobotnych: 
a) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu 

statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego 
otrzymywania), 

b) osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu 
osoby bezrobotnej. 

IV. Świadomy o odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych powyżej. 

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy 
materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników. 

 
 
Kompletne wnioski należy złożyć w szkole najpóźniej do dnia 10 września 2014 r. włącznie. 
 
 
 
 
________________, dnia __________________  ___________________________ 
                        (podpis wnioskodawcy) 



Wypełnia szkoła 
 

Dochód na osobę w rodzinie przekracza/nie przekracza* kryterium dochodowe, o którym mowa           
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1456 ze zm.) w związku z tym wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie*. 
 
 
Przyznano dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w kwotach: 

1) imię____________________________ - ___________zł, 

2) imię____________________________ - ___________zł, 

3) imię ___________________________ - ____________zł. 

 

 
 
 
______________________________    ____________________________ 
                    (data)       (pieczęć i podpis dyrektora) 

 
 
 

Wypłata należnych kwot nastąpi z chwilą otrzymania dotacji na ten cel. informację o terminie 
wypłaty dofinansowania można uzyskać w sekretariacie szkoły. warunkiem wypłaty jest 
przedstawienie imiennego dowodu zakupu podręczników szkolnych (zawierającego co najmniej imię  
i nazwisko wnioskodawcy, nazwy zakupionego zestawu oraz wysokość wydanej kwoty). 


