WNIOSEK
o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014
dla ucznia klasy ...................w......................................................................................................
(nazwa szkoły/placówki)

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. (Dz. U. z 17 lipca 2013 r.
poz. 818) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów dydaktycznych
I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko .............................................................................................................
2. Adres zamieszkania .......................................................................................................
3. Numer telefonu ..............................................................................................................
II. Dane osobowe ucznia:
1. Imię i nazwisko ucznia .................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................
3. Adres zamieszkania .......................................................................................................
III. Sytuacja rodzinna ucznia:

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym:
Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Miejsce
pracy, nauki

Stopień
pokrewieństwa

Wysokość
dochodu netto w
zł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:
Średni dochód na jedną osobę w rodzinie (gospodarstwie domowym):
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IV. Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto (załączyć do wniosku - za miesiąc
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku):
1) zaświadczenie dla osób zatrudnionych wystawione przez zakład pracy,
2) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego/ oświadczenie o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej,
3) zaświadczenie/ oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,
4) zaświadczenie/ oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dla osób bezrobotnych),
5) zaświadczenie/ oświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego albo zasiłku rodzinnego;
6) zaświadczenie o świadczeniach płaconych przez ZUS lub KRUS lub odcinek renty, emerytury,
7) dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów,
8) kopia decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami,
dodatku mieszkaniowego, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
9) w uzasadnionych przypadkach: oświadczenie o wysokości dochodów (jeżeli nie jest możliwe uzyskanie
ww. dokumentów)
V. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 456 zł lub 539 zł netto na osobę do
wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
VI. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego należy załączyć zamiast zaświadczeń o dochodach kopię orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
VII. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w
roku szkolnym 2013/2014, do dnia 13 września 2013 r. Wnioski złożone po tym terminie oraz wnioski
niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.) - ,Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

.............................................
Miejscowość, data

...........................................
Podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy
materialnej „Wyprawka szkolna"

………………………
Miejscowość, data

………………………
Podpis wnioskodawcy
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