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Termin składania wniosku – do 15 września2011r. 
Miejsce składania wniosku – szkoła do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012. 

 

 
 

 
 

 

 
Zgodnie z art. 90u ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późniejszymi zmianami.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników... 
 
Uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz klasach III 
gimnazjum – pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), tj lub określonych w art. 7 w/w ustawy 
oraz uczniom słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniom z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi - w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 
wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do wszystkich klas szkół  
podstawowych. gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – niezależnie od kryterium dochodowego – przysługuje pomoc w 
formie dofinansowania zakupu podręczników wynosząca odpowiednio: 
- dla uczniów klas I - III szkół podstawowych – do kwoty 180zł 
- dla uczniów klas II  gimnazjum oraz ucznia klasy I – III gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego – do kwoty 325zł 
- dla uczniów klas IV – VI  szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego – do 

kwoty 210zł 
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych posiadających orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego – do kwoty 390zł 

 

Część A 
 
 

Wniosek składa: 
(zaznaczyć X ) 

 
 
 

1.Dane osoby składającej wniosek: 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………... 
 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………….... 
 

2. Dane ucznia (należy postawić znak X we właściwej kratce): 
 

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………… 
 

Formy dofinansowania 
zakup podręczników do klasy: 

(szkoła podstawowa lub gimnazjum) 

Lp. 
Imię i nazwisko 

ucznia 

Data i 
miejsce 

urodzenia 

Adres 
zamieszkania 

klasa  
I 

klasa 
II 

klasa 
III 

klasa 
III  

 gim- 
nazjum 

klasa IV - VI  
z orzeczeniem 

o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego  

 klasa I - III  
gimnazjum  

z orzeczeniem 
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego  

szkoła 
ponadgimnazjalna 

orzeczeniem  
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

           

           

           

 
3. Dane dotyczące gospodarstwa domowego - członków rodziny ucznia oraz wysokość dochodu rodziny 
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.  

  rodzic/opiekun prawny ucznia    
  rodzice zastępczy   
 nauczyciel 
 pracownik socjalny 
 inna osoba 

za zgodą przedstawiciela 
ustawowego lub rodziców 
zastępczych 

WNIOSEK 
o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III 

szkoły podstawowej i klasach III gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 oraz uczniów pozostałych 
klas posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Gmina Opatowiec 
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Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym (dochód oblicza się sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej - patrz 
objaśnienia).  
Do wniosku dołączam zaświadczenia o wysokości dochodów niżej wymienionych osób – wchodzących w skład 
rodziny (gospodarstwa domowego) - w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy dołączyć zaświadczenia 
o ilości ha przeliczeniowych, odrębnie dla każdej z gmin, na których położone jest gospodarstwo. 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania 
Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce 
pracy/ 
nauki 

Wysokość dochodu  
netto w zł 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 
                                             Łączny dochód całego gospodarstwa domowego (netto) 

 
.............................................zł 

 
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi netto ………………………………………………… zł  
 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………... zł) 
   

4. Inne dane – świadczące o sytuacji materialnej rodziny ucznia : 
Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wynosi ……………………… zł …………… gr., 

 
 
 
 
 
 
 

Uwaga!!!  

-W przypadku ubiegania się o pomoc dla dziecka, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej.  

-W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, 
oświadczenia o wysokości dochodów. Do oświadczenie należy załączyć uzasadnienie. 

 

Jednocześnie proszę o przekazanie przyznanej pomocy finansowej: 

-*na konto nr …………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczenia wnioskodawcy! 
1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Uprzedzony i świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym wniosku. 
2. Oświadczam, że nie otrzymuję innego dofinansowania zakupu podręczników lub jednolitego stroju ze środków publicznych dla 

uczniów objętych wnioskiem. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły o ustaniu przyczyn, które stanowiły 
podstawę przyznania pomocy. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z realizacji pomocy materialnej, ich 
udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach wynikających z realizacji i 
rozliczeń finansowych dotyczących przyznania pomocy objętej programem i wnioskiem - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
 
 

 

 
 
 
 

Przykładowe, możliwe źródła miesięcznego dochodu rodziny: wynagrodzenie za pracę;  zasiłek rodzinny i dodatki 
stałe; świadczenia pielęgnacyjne; zasiłek pielęgnacyjny; stałe zasiłki z pomocy społecznej; zasiłek okresowy z 
pomocy społecznej;  emerytury; renty inwalidzkie i rodzinne; alimenty; zasiłek dla bezrobotnych;  dochody 
z prowadzenia działalności gospodarczej;  dochód  prowadzenia gospodarstwa rolnego; dodatki mieszkaniowe;  
inne dochody.  

(miejscowość i data sporządzenia wniosku)  (czytelny podpis osoby składającej wniosek) 


