
 ……………………………....................                               …...……………………………. 
          (imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                (miejscowość, data) 

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

………………………………………… 

                (adres zamieszkania) 

Do Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Drożkach

WNIOSEK 
o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z  dnia  14  czerwca  2012  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  udzielania  pomocy 
finansowej  uczniom  na  zakup  podręczników  (Dz.  U.  Poz.  706),  składam  wniosek 
o przyznanie na rok szkolny 2012/2013 pomocy finansowej na zakup podręczników dla: 

…………………………………………………………………………………………………
                                                           (imię i nazwisko ucznia) 
 
………………………………………………………………………………………………...

(adres zamieszkania) 

………………………………………………………………………………………………....
(szkoła, adres szkoły, klasa) 

Dane uzasadniające udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników: 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają 
we wspólnym gospodarstwie domowym: 

TABELA NR 1
L.p. Imię i nazwisko 

członka rodziny
Data 

urodzenia
PESEL Miejsce 

pracy / nauki
Stopień 

pokrewieństwa



Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
(miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia klasy I szkoły podstawowej nie może być 
wyższa niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  
rodzinnych, czyli 504,00 zł netto, dla pozostałych uczniów nie może być wyższa niż określona w art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej czyli  351,00 zł netto; do wniosku 
należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o dochodach dla każdej osoby wymienionej w tabeli nr 1) 

Posiadam / nie posiadam* gospodarstwo rolne o powierzchni  ……………………….. 
ha przeliczeniowych. 
Miesięczny  dochód  z  gospodarstwa  rolnego  wynosi:  ilość  ha  przeliczeniowych 
……………....... x 207 zł =…………….................... . 

* niepotrzebne skreślić

TABELA NR 2
L.p. Rodzaj dochodu Kwota

1 Wynagrodzenie za pracę netto (łączna kwota) 

2 Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami) 

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

4 Stałe zasiłki lub okresowe z pomocy społecznej 

5 Dodatek mieszkaniowy 

6 Alimenty i świadczenia alimentacyjne 

7 Zasiłek dla bezrobotnych 

8 Dochody z gospodarstwa rolnego 

9 Dochody z działalności gospodarczej 

10 Pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze środków 
publicznych (miesięczna wartość stypendium pobieranego przez 
członka rodziny) 

11 Inne dochody 

DOCHÓD RAZEM

Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie 
(łączną sumę dochodów podzielić przez liczbę osób w rodzinie) 

OŚWIADCZENIE

Ja,…………………………………………............................................................................... 

ur. dnia …………………….. w ……………………....nr PESEL:…………...........................

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

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

zamieszkały/a w…………………….............................................. 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 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
2. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  
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 
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

………………………………….. ..…                                ………………………………....... 
                   (miejscowość, data)                                                                           (podpis wnioskodawcy ) 

UZASADNIENIE DO WNIOSKU 
(W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, który przekracza kryterium dochodowe, 
natomiast spełnia przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej  (sieroctwo,  bezdomność,  ciężka  choroba,  przemoc  w  rodzinie,  alkoholizm, 
narkomania,  zdarzenia  losowe  itp.)  wniosek  powinien  zawierać  uzasadnienie 
wnioskodawcy  ubiegającego  się  o  pomoc  (zgodnie  z  §3  ust.  8  rozporządzenia  Rady 
Ministrów  z  dnia  14  czerwca  2012  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  udzielania 
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. poz. 706)). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…........................................................                           …………………………………… 
                   (miejscowość, data)                                                                   (podpis wnioskodawcy) 


