Wniosek o dofinansowanie
zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013
dla ucznia klasy …… …………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły)

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……………………………………………………………………………………...
III. Dochód na osobę w rodzinie:
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym:
Lp. Imię i nazwisko
Data
Miejsce pracy-nauki
Stopień
Wysokość dochodu
urodzenia
pokrewieństwa
netto w zł

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego: …………………………………………………………...…
Średni dochód na jedną osobę w rodzinie (gospodarstwie domowym):………………………………………
Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności z: (wskazać, czy w
rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna,
alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe itp.)

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
IV. Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku (właściwe podkreślić i załączyć do wniosku):
- zaświadczenie dla osób zatrudnionych wystawione przez zakład pracy,
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie
zasiłku stałego lub okresowego,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej – zaświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub kserokopia nakazu płatniczego za 2012r.,

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty,
emerytury,
- dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów,
-w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie ww. dokumentów, można przedłożyć oświadczenie o
wysokości dochodów (w takiej sytuacji należy wskazać przyczynę braku możliwości uzyskania zaświadczeń)
V. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność (słabo widzących, niesłyszących, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi).
OŚWIADCZENIE
Świadomy/a odpowiedzialności karnej art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny – „Kto, składając zeznanie
mające służyć za dowód w postępowaniu sadowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawidłowość danych zamieszczonych we wniosku.
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z
rządowym programem „Wyprawka szkolna”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Miłkowice, ..................................

…………………………….

Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy

Uwaga
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zakup podręczników.

Wypełnia szkoła

DECYZJA
Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004.256.2572 ze
zmianami) w związku z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. 2012.706)

Przyznaję / nie przyznaję*
Pani/Panu …………………………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię rodzica, adres)

pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w wysokości ………………………..….. zł
(słownie złotych:………………………………………………………………………………………………)
dla ucznia …………………………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka, data urodzenia)

UZASADNIENIE
Wnioskodawca spełnia / nie spełnia* warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 14 czerwca 2012r. w
sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...........
………………………….………………
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

* Właściwe podkreślić

