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WNIOSEK 

O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ 

NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW 

„WYPRAWKA SZKOLNA” 2014/2015 

 

Termin składania wniosków: 8 września 2014 r. 

Nr ewidencyjny wniosku  

................/................ 

 

1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) – wnioskodawcy – słuchacza: 

Nazwisko………………………………………………………………………………………... 

Imiona…………………………………………………………………………………………... 

Nr telefonu rodziców (prawnych opiekunów)………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania: 

Ulica/Miejscowość……………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy/Województwo………………………………………………………………….. 

3. Dane osobowe ucznia – uprawnionego – słuchacza: 

Nazwisko……………………………………………………………………………………….. 

Imiona…………………………………………………………………………………………... 

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………….. 

Imię rodziców…………………………………………………………………………………... 

Numer PESEL ucznia…………………………………………………………………………... 

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2014/2015 będzie uczęszczać dziecko. 

Nazwa/adres szkoły…………………………………………………………………………….. 

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

5. W roku szkolnym 2013/2014 uczeń rozpoczyna: 

naukę w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej tj.………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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6. *Uczeń spełnia kryterium dochodowe: 

Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym: 

 

W przypadku nie korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej należy podać 

ŹRÓDŁA DOCHODU W RODZINIE ZA OSTATNI MIESIĄC POPRZEDZAJĄCY 

MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU, w tym: 

1. wynagrodzenia za pracę (netto)..............................................................................................zł 

2. świadczenia rodzinne.............................................................................................................zł 

3. dodatek mieszkaniowy......................................................................................................… zł                         

4. emerytury, renty  (netto)........................................................................................................zł 

5. alimenty.……...........................……..............................................................................…... zł                        

6. zasiłek dla bezrobotnych (netto).......……..…………………………………………..…… zł  

7. dochody z gospodarstwa rolnego (207 zł x ha przeliczeniowe.)…....……...……...………. zł 

8. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej ..........................................……..…..… zł 

9. inne dochody...............................................................................………….......…...……… zł 

10. pomniejszenia: (składki KRUS, ZUS, płacone alimenty)....................................................zł 

Łączny dochód wszystkich członków rodziny wynosi …………………………….......….... .zł 

Miesięczna wysokość dochodu netto na 1 osobę w rodzinie wynosi .….………...…...…… zł 

LP. IMIĘ I NAZWISKO 
DATA 

URODZENIA 
POKREWIEŃSTWO MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

LUB NAUKI 

1.   wnioskodawca  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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Pomoc udzielana jest uczniom spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa  

w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) tj. kwoty 539 zł; 

Dochód obliczyłem/am na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 -13 ustawy o pomocy 

społecznej.  

7. Uczeń nie spełnia kryterium dochodowego ale jest uczniem: 

 

 Słabowidzącym, 

 Niesłyszącym,  

 Słabosłyszącym, 

 Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  

 Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

 Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

 

8. Uczeń nie spełnia kryterium dochodowego, ale w rodzinie występuje:  

(proszę zaznaczyć właściwe): 

 

 Ubóstwo; 

 Sieroctwo;  

 Bezdomność;  

 Bezrobocie; 

 Niepełnosprawność;  

 Długotrwała lub ciężka choroba;  

 Przemoc w rodzinie;  

 Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi  

 Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

 Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;  

 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

 Alkoholizmu lub narkomanii;  

 Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;  

 Klęski żywiołowej lub ekologicznej; 

 

9. Wnioskowana forma pomocy - dofinansowanie zakupu podręczników tylko do: 

 kształcenia ogólnego, 

 do kształcenia ogólnego i specjalnego,  

 tylko do kształcenia specjalnego* 
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Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej z art. 233 KK oświadczam, że podane dane są zgodne 

z prawdą i nie uzyskuję innych dochodów poza wymienionymi. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów 

związanych z przyznaniem stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn  zm.). 
 

     

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

(data i podpis rodziców/opiekunów ucznia) 

 

*Pkt 6 (Uczeń spełnia kryteria dochodowe) nie dotyczy osób niepełnosprawnych. 
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Do wniosku załączam: 

□ zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych  

w formie zasiłku stałego lub okresowego; 

□  zaświadczenie o dochodach netto dla zatrudnionych ( = przychód - składki ZUS - składka na 

Kasę Chorych - podatek dochodowy + świadczenia rodzinne wypłacane przez zakład pracy) za 

miesiąc poprzedzający złożenie wniosku; 

□ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności 

gospodarczej; 

□  kserokopie opłaconych składek ZUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku; 

□  zaświadczenie z ZUS (lub odcinek z renty, emerytury) o świadczeniach płaconych przez ZUS; 

□ zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego  

i wypłacanym zasiłku dla bezrobotnych;  

□  zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych pobieranych z KRUS, ZUS, GOPS; 

□ kserokopia dokumentu potwierdzającego opłacenie składki KRUS za miesiąc 

poprzedzający złożenie wniosku; 

□ kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie oraz wysokość alimentów; 

□ orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (jeśli dotyczy); 

□ inne dokumenty (proszę wymienić jakie)  

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

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

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

 

 

 


