………………….,…………

Wnioskodawca

Miejscowość

Data

…………………………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………
Adres zamieszkania

Wniosek
o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów
rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej.

Nr rejestracji ……………………………
(wypełnia organ rejestrujący)

I. Dane ucznia ubiegającego się o pomoc
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
PESEL ……………………………………………..
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………..
Imiona rodziców ………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ul. ………………………………………….nr ……. kod poczt. ………...
poczta …………………………………. miejscowość ………………………………………...
powiat ………………………………. województwo …………………………….tel. ……….
Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) :
ul. ……………………………………………....... nr ……...kod poczt. ……………………...
poczta …………………………………miejscowość ………………………………………….
Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza uczeń
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
W roku szkolnym 2015/2016 jest uczniem ……..… klasy.

II Sytuacja rodzinna i materialna ucznia
1. Liczba osób w rodzinie ( łącznie z uczniem, którego dotyczy wniosek)…………..
2. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu ( netto)** rodziny uzyskanego w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku :
UWAGA: uzyskiwane i wykazywane w poniższej tabeli dochody należy przedstawić zaświadczeniem o ich
wysokości, ostatnim odcinkiem pobranej emerytury/renty itp. W przypadku ubiegania się o pomoc przez ucznia,
którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości
dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

Lp
.
1.

Wyszczególnienie
Wynagrodzenie ze stosunku pracy

3.

Działalność gospodarcza wykonywana osobiście
(w tym umowy o dzieło i zlecenia)
Dochody z gospodarstwa rolnego

4.

Emerytura/renta, renta strukturalna, socjalna

5.

Świadczenia rodzinne:
a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku

2.

……………………………...

b) zasiłek pielęgnacyjny

……………………………...

c) świadczenie pielęgnacyjne

……………………………...

6.

d) zaliczka alimentacyjna
Zasiłek dla bezrobotnych

7.

Alimenty

8.

Dodatek mieszkaniowy

9.

Inne dochody (jakie)
………………………………………………………
Pobierane aktualnie inne stypendia o charakterze
socjalnym (jakie) ………………………………………

10.

Kwota w zł

……………………………...

DOCHÓD MIESIĘCZNY W RODZINIE ………………………………… zł
*niepotrzebne skreślić
** miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.), tj. 351 zł

3. Wydatki rodziny:
- alimenty świadczone na rzecz innych osób w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
wyniosły ………………………………………………………………………………… zł
4. Dochód miesięczny netto na 1 osobę w rodzinie wyniósł ………………………………zł
(od sumy dochodów należy odjąć sumę wydatków wymienionych w punkcie 3 i wynik podzielić przez liczbę
osób w rodzinie)

III. Wnioskowane formy pomocy
(Wybrać formę dofinansowania stawiając znak „X” w pustej kratce)


- dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia klasa I szkoły podstawowej



- dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia klasy II szkoły podstawowej



- dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia klasy III szkoły podstawowej



- dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia klasy III gimnazjum

IV.

1) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
niezbędnych w procesie dofinansowania na zakup podręczników szkolnych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr10926 z późn. Zm.)
2) Dane przedstawione we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym
i świadomy jestem odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
w przypadku podania nieprawidłowych danych.

Do wniosku załączam:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………...
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)
………………………………………………..
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Dane rodzica lub opiekuna prawnego ucznia
Imię i nazwisko ...........................................................................................................................
Numer PESEL ............................................................................................................................
Adres zameldowania: ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
POUCZENIE:
1. Wnioskodawcą może być: rodzic ucznia, opiekun prawny, rodzic zastępczy,
a także dyrektor szkoły lub przedszkola, nauczyciel, pracownik socjalny lub
inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych
2. Dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych przysługuje dzieciom
rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły
podstawowej.
3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje dzieciom
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. 574 zł netto.
4. Zaświadczenie o zarobkach.
5. W przypadku braku możliwości dołączenia zaświadczenia o dochodach należy
dołączyć własnoręczne oświadczenie.


