WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

I. Dane wnioskodawcy (rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego)
1. Imię i nazwisko…………………………………………………………….
2. PESEL……………………………………………………………………...
3. Adres zam. ………..………………………………………………………..
4. numer tel. …………………………………
II. Wnioskuję o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci:
lp.
Nazwisko i imię
Klasa i szkoła np. SP; GM

PESEL

III. Uczeń słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczeń TAK NIE
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, realizującym w roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny. (właściwe zaznaczyć)
Jeśli TAK, do wniosku należy dołączyć kopią orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

IV. Sytuacja rodzinna ucznia /nie wypełniać w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego/
Ilość osób w rodzinie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
Łączny miesięczny dochód netto całego gospodarstwa domowego wyniósł:
Miesięczny dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z
przyznaniem dofinansowania do podręczników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 ze zm.)
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego w przypadku
podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że dane zamieszczone w niniejszym
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Miejscowość, data
………………………………………………

Podpis wnioskodawcy
……………………………………….

Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku (właściwe zaznaczyć i załączyć do wniosku): ___
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto;
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej; zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
- zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego;
-zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa;
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS
lub odcinek renty, emerytury;
- dokumenty stwierdzające otrzymywanie alimentów;
- w uzasadnionych przypadkach: oświadczenie o wysokości dochodów (jeżeli nie jest
możliwe uzyskanie ww. dokumentów)

Do wniosku należy dołączyć faktury/ rachunki imiennie
wystawione na rodzica lub ucznia potwierdzające poniesione koszty zakupu
podręczników
(uwaga! Z faktury/rachunku powinno jasno wynikać do której klasy zostały zakupione
podręczniki)
Miejscowość, data………………………………………………………..

DECYZJA DYREKTORA W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY
Po analizie wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia klasy ........................
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia)
Przyznaję / nie przyznaję pomocy w wysokości
……………………….
(podpis dyrektora)
Wartość pomocy nie może przekroczyć kwot wyszczególnionych
w § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca
2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024)

