
  Lublin, dn. …...................................... 
…................................................ 
Imię Nazwisko Wnioskodawcy 
(Rodzica/Opiekuna prawnego) 

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

tel.kontaktowy:...............................      

        
       Pan mgr Marek Woźniak 
       Dyrektor 
       Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie 
 
 

WNIOSEK 
O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2015/16 
DLA UCZNIA/UCZENNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W LUBLINIE 

 

Imię Nazwisko Ucznia  
 

Klasa (rok 2015/16)  

Data urodzenia Ucznia  

  
WYPEŁNIAJĄ RODZINY 
SPEŁNIAJĄCE 
KRYTERIUM 
DOCHODOWE 
574 zł netto/osobę 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż przeciętny miesięczny dochód netto na 
1 osobę w mojej rodzinie za 2013r.  (rok kalendarzowy 
poprzedzający okres zasiłkowy) 
wyniósł  .................................................................. zł 
 
 

Jestem świadoma (-y) odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia  

(art. 90n ust.5 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) 
 
 
   ….................................................................. 
                                                           (podpis Wnioskodawcy) 

 
UZUPEŁNIAJĄ RODZINY 
PRZEKARCZAJĄCE KRYT. 
DOCHODOWE 

W rodzinie występuje 
trudna sytuacja z tytułu 
(proszę podkreślić właściwe): 

 
• wielodzietności (z tyt. ochrony macierzyństwa i 
wielodzietności). Liczba osób w rodzinie …........... ; 
• rodziny niepełnej (sieroctwa); 
• bezrobocia; 
• bezdomności; 
• niepełnosprawności; 
• długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
• przemocy w rodzinie; 
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
• trudności (bezradności) w sprawach opiekuńczo-



wychowawczych i/lub w prowadzeniu gospodarstwa; 
• trudności w integracji cudzoziemców (ze statusem 
uchodźcy lub ochroną uzupełniającą w RP); 
• trudności w przystosowaniu po zakładzie karnym; 
• uzależnień w rodzinie (alkoholizmu, narkomanii); 
• zdarzenia losowego 
(jakiego?) ............................................................ ; 
• klęski żywiołowej, ekologicznej (proszę podać 
miesiąc, rok wystąpienia) …........................ ; 

 
UZUPEŁNIAJĄ RODZINY 

UCZNIÓW 
NIEPENOSPRAWYCH: 

Uczeń posiada orzeczenie 
o potrzebie kształcenia 

specjalnego z tytułu 
(proszę podkreślić właściwe): 

 
1. niesłyszenia/niedosłyszenia; 
2. niewidzenia/niedowidzenia; 
3. upośledzenia w stopniu lekkim; 
4. niepełnosprawności sprzężonej (przy czym jedną z 
nich jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-3) 

 
Do wniosku załączam (zaznaczyć właściwe): 
 
1. zaświadczenie o wysokości dochodów (lub oświadczenie), albo zaświadczenie o korzystaniu ze 

świadczeń rodzinnych (jeśli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego/dodatku 

do zasiłku rodzinnego); 

2. w przypadku rodzin przekraczających kryterium dochodowe – uzasadnienie ubieganie się 
o pomoc; 
3. w przypadku uczniów z orzeczeniem – zamiast zaświadczenia o dochodach załączam się 
kopię orzeczenia; 
oraz 

dowód zakupu podręczników: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego 
opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon albo (w przypadkach szczególnych) 
oświadczenie o zakupie podręczników. 

 
Podpis Wnioskodawcy (Rodzica/Opiekuna) 

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

 
UZASADNIENIE 

prośby o Wyprawkę szkolną 
w przypadku przekraczania kryterium dochodowego 

…........................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 
           
          Podpis Wnioskodawcy 

              

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


