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Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 
2012/2013  
wzór nr 1 

Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę 
w klasie I szkoły podstawowej. 
 
I.  DANE UCZNIA: 
1. Imię i nazwisko.................................................................................................................... 

2. Imiona rodziców.................................................................................................................. 

3. Data i miejsce urodzenia...................................................................................................... 

4. Adres zamieszkania............................................................................................................. 

5. Szkoła/klasa......................................................................................................................... 

 
II.  DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK: 
1. Imię i nazwisko................................................................................................................. 

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

3. Telefon kontaktowy.......................................................................................................... 

 
III.  DOCHODY MIESI ĘCZNE RODZINY 1 
Oświadczam, Ŝe rodzina ucznia składa się z niŜej wymienionych osób pozostających 
we wspólnym gospodarstwie domowym:  
 
Lp. 

Imi ę i nazwisko 
Data 
urodzenia 

Miejsce 
pracy, nauki 

Stopień 
pokrewieństwa 

Wysokość 
dochodu netto 
w 2010 r. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

Łączny dochód rodziny w 2010 r.:  

Przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w 2010 r.  
(łączny dochód rodziny podzielony przez liczbę członków rodziny 
oraz liczbę miesięcy w roku): 

 

 
IV.  Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu w 2010 r. (podkreślić 

lub wymienić i załączyć do wniosku): 
- zaświadczenie o wysokości dochodu 
- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych formie zasiłku rodzinnego 
lub dodatku do zasiłku rodzinnego 

                                                 
1  W przypadku  przedstawienia zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku 
rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wnioskodawca nie wypełnia ostatniej kolumny tj. wysokość 
dochodu netto w 2010 r. 
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- oświadczenie o wysokości dochodu 
-  ……………………………………………………………………………………….…. 
-  ………………………………………………………………………………………….. 
-  ………………………………………………………………………………………….. 
-  ………………………………………………………………………………………...... 
-  ………………………………………………………………………………………….. 
-  ………………………………………………………………………………………...... 
 

Miesięczny dochód rodziny nie moŜe przekroczyć w przeliczeniu na osobę kwoty 504,00 zł 
netto. 
 
 
V. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikaj ącej z art. 233 Kodeksu karnego 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – „Kto, składając zeznanie mające 
słuŜyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, 
Ŝe przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są 
prawdziwe. 
 
 

      ....................................................    ........................................................ 
(miejscowość i data)      (podpis wnioskodawcy) 

 
  
VI.  WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 

programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników. 
 
 
 
 
      ....................................................    ........................................................ 

(miejscowość i data)      (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


