
...............................................................................................................                                                                  Chorzów, dn. .................................................                                      
                           nazwisko i imię wnioskodawcy 

 

 

................................................................................................................. 
                                    adres zamieszkania 

 

 

.................................................................................................................. 
                                    telefon kontaktowy 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych  

w roku szkolnym .........................../...................... dla ucznia klasy ................................ SP / GIM )* 

I.     Dane osobowe ucznia: 

1. Nazwisko i imię ............................................................................................................................................................... 

2. PESEL dziecka ............................................................................... 

2. Adres zamieszkania ........................................................................................................................................................ 

3. Nazwiska i imiona rodziców/opiekunów ......................................................................................................................... 

 

II.  Oświadczenie o posiadaniu przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 
 

Lp. Nr orzeczenia PPP Rodzaj niepełnosprawności 

1.   

 

 

III.  Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość dochodu 
netto w zł. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

1. 



 

IV. Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku                             

     utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. 

 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota netto 

1. Wynagrodzenie za pracę  

2. Świadczenia rodzinne  

3. Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  

4. Stałe i okresowe zasiłki z pomocy społecznej  

5. Dodatek mieszkaniowy  

6. Alimenty i świadczenia alimentacyjne  

7. Zasiłek dla bezrobotnych  

8. Dochody z działalności gospodarczej  

9. Pobieranie stypendium o charakterze socjalnym  

10. Inne dochody  

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego  

Średni dochód na 1 osobę w rodzinie (gospodarstwie domowym)  

 

UWAGA! 
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające dochody zgodnie z przedstawionymi powyżej dochodami. 

W przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kserokopii tego orzeczenia. 

Brak odpowiednich zaświadczeń nie uprawnia do otrzymania dofinansowania. 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej art. 233 KK za fałszywe zeznania lub zatajenie prawdy oświadczam, że przedstawione powyżej dane są zgodne ze 
stanem faktycznym. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z 
dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. DZ 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

 

 

................................................................................... 
podpis rodzica/opiekuna 

 

 

IV. Decyzją Dyrektora szkoły przyznano / nieprzyznano dofinansowanie w kwocie: .....................................................  

Chorzów, dn. ......................................................                 ............................................................... 
                                                                 podpis  

2. 


