Załącznik nr 1
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2014 r.
(dotyczy uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz klasy III szkoły
ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum)
- ze względu na kryterium dochodowe

Dyrektor ..........................................................................................................
1. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ........................................................................................................ .......................
............................................................................................................................................................. ....
Telefon:....................................................................................................................................................

2.

Dane dziecka

Imię i nazwisko ............................................................................................................. ...........................
Data i miejsce urodzenia ..........................................................................................................................
Imiona rodziców .......................................................................................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................................... ..............................
Uczeń będzie uczęszczał do klasy (w roku szkolnym 2014/2015) : ......................................................................
3. Informacja o szkole, do której będzie uczęszczało/uczęszcza dziecko
............................................................................................................................................ ..
/ nazwa szkoły /
..............................................................................................................................................
/ adres szkoły /
Nr rachunku bankowego, na który należy przekazać dofinansowanie:

....................................................
podpis wnioskodawcy

4. Sytuacja rodzinna wnioskodawcy
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym:
Nazwisko i imię

Lp

Data urodzenia

Miejsce pracy,
nauki

Stopień
pokrewieństwa

Wysokość
dochodu (netto)
[w zł]

Razem
Przeliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego: ..................... hap x .................. zł = ....................... zł
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego wynosi: ................................................zł
Co w przeliczeniu na jedną osobę daje kwotę ...............................zł
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego ( Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 533 z późn.zm.) za zeznanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące składu mojej rodziny żyjącej we
wspólnym gospodarstwie domowym oraz dane dotyczące dochodów uzyskiwanych przez jej członków są kompletne
i zgodne ze stanem faktycznym. Prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu potwierdzam
własnoręcznym podpisem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z Rządowym
programem pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

......................................................
/ miejscowość, data /

.............................................................
nazwisko i imię wnioskodawcy,
jednego
z rodziców lub opiekuna prawnego

/czytelny podpis /
5. Do wniosku załączam (właściwe zakreślić):
o
o
o

Zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów,
Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz o posiadaniu gospodarstwa
rolnego
Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku
rodzinnego (zamiast zaświadczeń o wysokości uzyskanych dochodów)

W uzasadnionych przypadkach, do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów
– oświadczenie o wysokości dochodów.

