
                                                                                               Biały Dunajec, data: .................... 
_____________________________  
(imię i nazwisko wnioskującego) 
____________________________________________ 
(adres zamieszkania :ulica numer domu  mieszkania) 
____________________________________________ 
(adres zamieszkania: kod miejscowość )  

                                                                                                         Dyrekcja  
                                                              ____________________________ 
                                                                                (pełna nazwa placówki) 
 
 
Zwracam się z prośbą o przyznanie mojemu dziecku ________________________________ 
                                                                                            (imię i nazwisko ucznia) 

które w roku szkolnym 2010/2011  rozpocznie naukę w klasie ___________, dofinansowania 

 
NA  ZAKUP  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY  I - III  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ    

 
 

Oświadczam, Ŝe dochód mojej rodziny ( wyliczony na podstawie art.8 ust.3-9 ustawy        
z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ) nie przekracza 351 złotych netto na osobę 
i wynosi: _________________ zł netto. 
 
Sytuacja rodzinna ucznia  

Oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z niŜej wymienionych osób, pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym: :  
Lp.   Nazwisko i imię  Data 

urodzenia 
Miejsce pracy - nauki Stopień 

pokrewieństwa 
Wysokość 
całkowitego dochodu 
netto w złotych 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:  
 
Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny: 
zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, odcinek renty, emerytury, 
świadczenia przedemerytalnego, dochód z gospodarstwa rolnego oraz prowadzonej działalności gospodarczej, 
zaświadczenia z OPS  o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej. 
 
 
                                                                        ___________________________ 
                                                                           (czytelny podpis osoby wnioskującej) 
 

Opinia dyrektora dotycząca przyznania pomocy: ____________________________________ 
                                                                                              ( tak czy nie; krótkie uzasadnieni)  
______________________________________________________________________________________________________________
  
_________________________________________________________________________________________________________________                                                                                          
                                                                                                                                                       ( podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 
 
 
 



Biały Dunajec, data: ...................... 
_________________________________  
(imię i nazwisko wnioskującego) 
____________________________________________ 
(adres zamieszkania :ulica numer domu  mieszkania) 
____________________________________________ 
(adres zamieszkania: kod miejscowość )  
 

                                                                                                         Dyrekcja  
                                                              ____________________________ 
                                                                                (pełna nazwa placówki) 
 
 
Zwracam się z prośbą o przyznanie mojemu dziecku ________________________________ 
                                                                                            (imię i nazwisko ucznia) 

które w roku szkolnym 2010/2011  rozpocznie naukę w klasie ___________, dofinansowania 

 
NA  ZAKUP  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY  II GIMNAZJUM 

 

Oświadczam, Ŝe dochód mojej rodziny ( wyliczony na podstawie art.8 ust.3-9 ustawy        
z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ) nie przekracza 351 złotych netto na osobę 
i wynosi: _________________ zł netto. 
 
Sytuacja rodzinna ucznia  

Oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z niŜej wymienionych osób, pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym: :  
Lp.   Nazwisko i imię  Data 

urodzenia 
Miejsce pracy - nauki Stopień 

pokrewieństwa 
Wysokość 
całkowitego dochodu 
netto w złotych 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:  
 
Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny: 
zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, odcinek renty, emerytury, 
świadczenia przedemerytalnego, dochód z gospodarstwa rolnego oraz prowadzonej działalności gospodarczej, 
zaświadczenia z OPS  o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej. 
 
                                                                        ___________________________ 
                                                                           (czytelny podpis osoby wnioskującej) 
 

Opinia dyrektora dotycząca przyznania pomocy: ____________________________________ 
                                                                                              ( tak czy nie; krótkie uzasadnieni)  
______________________________________________________________________________________________________________
  
_________________________________________________________________________________________________________________    
 
 
                                                                                                                                       _________________________________________ 
                                                                                                                                                       ( podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 
 
 



Biały Dunajec, data: ...................... 
_________________________________  
(imię i nazwisko wnioskującego) 
____________________________________________ 
(adres zamieszkania :ulica numer domu  mieszkania) 
____________________________________________ 
(adres zamieszkania: kod miejscowość )  
 

                                                                                                         Dyrekcja  
                                                              ____________________________ 
                                                                                (pełna nazwa placówki) 
 
 
Zwracam się z prośbą o przyznanie mojemu dziecku ________________________________ 
                                                                                            (imię i nazwisko ucznia) 

które w roku szkolnym 2010/2011 rozpocznie naukę w klasie ___________, dofinansowania 

 
NA  ZAKUP  PODRĘCZNIKÓW 

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 

Oświadczam, Ŝe dochód mojej rodziny ( wyliczony na podstawie art. 8 ust. 3 - 9 ustawy        
z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ) nie przekracza 351 złotych netto na osobę  
i wynosi: _________________ zł  netto. 
 
Sytuacja rodzinna ucznia  

Oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z niŜej wymienionych osób, pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym: :  
Lp.   Nazwisko i imię  Data 

urodzenia 
Miejsce pracy - nauki Stopień 

pokrewieństwa 
Wysokość 
całkowitego dochodu 
netto w złotych 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:  
 
Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny: 
zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, odcinek renty, emerytury, 
świadczenia przedemerytalnego, dochód z gospodarstwa rolnego oraz prowadzonej działalności gospodarczej, 
zaświadczenia z OPS  o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej. 
                                                                       
                                                                                ___________________________ 
                                                                                     (czytelny podpis osoby wnioskującej) 
 

Opinia dyrektora dotycząca przyznania pomocy: ____________________________________ 
                                                                                              ( tak czy nie; krótkie uzasadnieni)  
______________________________________________________________________________________________________________
  
_________________________________________________________________________________________________________________    
 
 
                                                                                                                           _________________________________________ 
                                                                                                                                      ( podpis i pieczęć dyrektora szkoły 


