
Radom, dnia ……………………………                                                    

 

Wniosek o dofinansowanie  zakupu  podręczników 

 

 Dyrektor 

      ……………………………………………….. 

                                                            w Radomiu 
1. Dane osobowe ucznia: 

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

Klasa …………………………….. 

Adres zamieszkania.................................................................................. 

 

 

2. Dane osobowe wnioskodawcy: 

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

Pokrewieństwo*     ……….......................................................................... 

Telefon kontaktowy................................................ 

 

3. Oświadczam**, że moja rodzina składa się z ...................osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

Średni miesięczny dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 539 zł 

netto za poprzedni miesiąc i wynosi .................................zł 

(słownie:............................................................................................................) 

 

4. Dokumenty załączone do wniosku***: 

a) Zaświadczenie o dochodach lub o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych i pomocy 

społecznej   

b) Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

c) Uzasadnienie przyznania dofinansowania poza kryterium dochodowym 

 
OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych 

z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych   

(tekst jednolity: Dz. U.   z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym podpisem, że dane zawarte we wniosku są 

prawdziwe. 

 
Radom, dnia.......................................                    .......................................................... 
                                                                                         (podpis wnioskodawcy) 

 

 

DECYZJA  DYREKTORA  SZKOŁY 

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

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

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

 

 

……………………………. 

(pieczęć i podpis) 

 

 
 

*      rodzic/opiekun prawny/nauczyciel/pedagog/pracownik socjalny i inne 

**   dotyczy ubiegających się o dofinansowanie ze względu na kryterium dochodowe 

*** podkreślić właściwe  
 



Załącznik do wniosku 
 

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 itd.) wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie  wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc (zgodnie z §3 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 612)). 
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        …………………………………………… 

                       (podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 



OBJAŚNIENIA 

(dla składającego wniosek) 

 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie poza kryterium dochodowym należy dołączyć: 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub Uzasadnienie do wniosku. 

 

 

 

Dofinansowanie ze względu na kryterium dochodowe 

 

I. 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 i źródło ich 

uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

 

 

II. Do dochodu ustalanego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości 

świadczeń w naturze. 

 

 

III. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

 zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej. 

 

W razie braku ww. zaświadczenia należy załączyć dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny: 

 zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na zasadach ogólnych, 

 odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 

 w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, 

określonych w przepisach o podatku dochodowym –  zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego określającego wysokość dochodu,  

 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach 

o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 

zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia składek w ZUS,  

 w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym albo 

nakaz płatniczy za ten rok,  

 zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, 

 zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację oraz wysokość otrzymywanego zasiłku, 

 wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości 

egzekucji alimentów, bądź oświadczenie (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) 

o otrzymywaniu dobrowolnych alimentów, 

 zaświadczenie uczelni o wysokości pobieranego stypendium – w przypadku osób studiujących, 

 stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej). 

 

 

 

Szczegółowe zasady obliczenia dochodu zawiera ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2004 

r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami). 

 


