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……………………………............ …...                    ….……………………………. 
 (imię i nazwisko wnioskodawcy)1              (miejscowość, data) 
 
................................................................      

                                                                                                   Do Dyrektora  

…………………………………………   Szkoły Podstawowej /Gimnazjum  

       (adres zamieszkania)    w …………………………………………....... 

 
         

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 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników ( Dz.U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652) , Składam wniosek o przyznanie na rok szkolny 
2011/2012 pomocy finansowej na zakup podręczników dla    
 

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

 
zamieszkałego   ……………………………………………………………………………………………………. 

(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: 
 
 

Lp. 
Imię i nazwisko członka 

rodziny 
Data 

urodzenia 
PESEL 

Miejsce pracy/ 
nauki 

Stopień 
pokrewieństwa 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

7. 
     

 

* niepotrzebne skreślić 

Wnoszę o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia: 

                                                 
1 w myśl rozporządzenia wnioskodawcą jest rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, pracownik socjalny, 

nauczyciel lub inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych 
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Dofinansowanie dla uczniów z poszczególnych klas 
szkół podstawowych i gimnazjów 

Kwota przyznanego 
dofinansowania 

Dofinansowanie dla 
ucznia do kwoty: 

(odpowiednie  
zaznaczyć [ X ]) 

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
do kwoty 180 zł 

 

dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających 
do klas I-III szkół podstawowych  

 

dla uczniów klas III gimnazjum  
do kwoty 325 zł 

 

dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających 
do klas I-III gimnazjów 

 

dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających 
do klas IV-VI szkoły podstawowej 

do kwoty 210 zł  

  

Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  
 
(miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż kwota, o której mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. czyli 351 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 = 

…………………………………………………………. .  

 
 

Lp. 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) 

 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

Oświadczenie: 
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Ja,…………………………………………  

ur. dnia……………………..         w……………………………………….. 

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

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

zamieszkały/a w…………………………………………………………………………………………………… 

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że dane 

zamieszczone we wniosku są zgodne z prawdą. 

 

…………………………………..             ..…………………………………. 

          (miejscowość, data)                 (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno  
z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na : 
1) kryterium dochodowe (351,00 zł), o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.); 
2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium 

dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń; 

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 
2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży – do wniosku 
należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną 
poradnię psychologiczno – pedagogiczną (zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

…………………………………………..                                       …………………………………………….. 

miejscowość i data        podpis osoby składającej wniosek 
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Opinia dyrektora szkoły dotycząca  przyznania /nieprzyznania pomocy 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….
   


