…………………….………….……….………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
……………………..…………..………………
( adres zamieszkania )
…………………………………………………
(numer telefonu)

Opoczno……........................................

Dyrektor
………………………………..
………………………………..

WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia klasy…… na rok szkolny
2014/2015 – Wyprawka szkolna”
Druk nr 1

Częśd l
1. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyd znakiem „x"):
o Rodzic/opiekun prawny
o Rodzic zastępczy
o Nauczyciel
o Pracownik socjalny MOPS
2. Wnoszę o dofinansowanie zakupu - książek dla ucznia:
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Kwota dofinansowania

Uwagi

Częśd II

1. Świadomy odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 KK oświadczam, że rodzina moja
składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym (łącznie z wnioskodawcą i uczniem ubiegającym się o pomoc):
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Data
urodzenia

Stopieo
pokrewieostwa

Miejsce pracy

Liczba osób w rodzinie......................................................

3. Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Lp.

Rodzaj dochodu
Kwota za miesiąc
poprzedzający datę złożenia
wniosku

1.
Wynagrodzenie za pracę (łączna kwota )
2.
Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinny z dodatkami)
3.
Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również
zagraniczne, świadczenia przedemerytalne
Stałe zasiłki z pomocy społecznej
Dodatek mieszkaniowy

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Alimenty i świadczenia alimentacyjne
Zasiłek dla bezrobotnych
Dochody z gospodarstwa rolnego
Dochody z działalności gospodarczej
Pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze środków
publicznych (miesięczna wartośd stypendium pobieranego
przez członka rodziny)

11.
Inne dochody (np. praca dorywcza, sezonowa, za granicą
RP)
DOCHÓD RAZEM:
Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie
(łączną sumę dochodów podzielid przez liczbę osób w rodzinie)
..................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

2. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody rodziny:
Lp.

Nazwa załącznika
1.
Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto
2.
Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu

poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku,
zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeo dla bezrobotnych) –
właściwe podkreślid
3.
Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie
Pracy
4.
Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy w formie świadczeo rodzinnych.
5.
Zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego
6.
Zaświadczenie o wysokości świadczeo wypłacanych z funduszu
alimentacyjnego.
7.
Kopia odpisu wyroku sądowego mówiąca o wysokości zasądzonych
alimentów oraz przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokośd
otrzymanych alimentów –
8.
Odcinek renty/emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty 9.
Oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości
dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
10.
Nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha
przeliczeniowych ogólnej powierzchni
11.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie – dot. osób
prowadzących pozarolniczą działalnośd gospodarczą
12.
Zaświadczenie o korzystaniu o korzystaniu ze świadczeo pieniężnych w
formie zasiłku stałego lub okresowego
13. Rachunki za zakup podręczników
Objaśnienia: 1. (należy zaznaczyd wstawiając X.) 2. *( niepotrzebne skreślid)

Częśd III. Oświadczenia:
Ja/imię i nazwisko/…………………………………………
legitymujący/a się dowodem osobistym seria…………nr…………………
wydanym przez……………………………………………………………………………………………….
zamieszkały/a w………………………………………………………………………………………………
uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, co
następuje:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, wyłącznie dla
potrzeb programu „Wyprawka szkolna”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku i
załącznikach są zgodne z prawdą.

Art. 233 § 1 KK: „Kto składając zeznanie mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym
lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Opoczno, dnia. ………………………...

…………..………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy)
Częśd IV. Decyzja komisji materialnej (nie wypełniad)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
.
(podpisy komisji)

Częśd V. Decyzja Dyrekcji Szkoły(nie wypełniad)
Zatwierdzam
Nie zatwierdzam
...................................................
(podpis Dyrekcji)
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane

