Wniosek o dofinansowanie
zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015
(nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko …………………………………………………….………………………...
2. Adres zamieszkania ……………………………………………….………………………….
3. Numer telefonu …………………………………………………….………………………...
II. Dane osobowe ucznia
1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….………………………………………………
2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….
3. Klasa, do której uczeń będzie uczęszczał roku szkolnym 2014/2015 ………………………
III. Dochód na osobę w rodzinie:
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym (należy wypełnić tylko, jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której
dochód nie przekracza na osobę 539 zł netto):

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Wysokość
miesięcznego
dochodu
netto w zł

1.
2.
3.
4.
5.
Łączny dochód:
Średni dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie:

IV. Uzasadnienie wniosku (pkt. IV należy wypełnić tylko, jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód
przekracza na osobę 539 zł netto - należy wykazać dlaczego pomimo przekroczenia kryterium dochodowego uczeń
powinien otrzymać dofinansowanie)
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

V. Wnioskowana kwota dofinansowania (dopuszczalna wysokość dofinansowania oraz wykaz uczniów
uprawnionych do otrzymania pomocy wskazane zostały w Informacji dla rodziców):

……….………zł (słownie: ……………………………………….……..............................)
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VI. Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w roku
kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku (właściwe podkreślić i załączyć do
wniosku):







zaświadczenia z urzędu skarbowego określające wysokość dochodu uzyskanego przez członków
rodziny w 2013 roku – sztuk ………,
oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej za
2013 r. – sztuk …….,
oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nieopodatkowanego
(w 2013 r.) – sztuk …….,
zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (ha
przeliczeniowych) w 2013 r. – sztuk …….,
przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2013 r.) –
sztuk …….,
dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów – sztuk …….

Zaświadczenia o wysokości dochodów nie trzeba przedkładać:
1. W sytuacji ubiegania się o pomoc dla ucznia z rodziny, w której dochód przekracza na osobę 539
zł netto. W takiej sytuacji należy uzasadnić wniosek w pkt. IV.
2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina
korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku
rodzinnego. W takiej sytuacji można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów
– zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku
do zasiłku rodzinnego.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia o wysokości
dochodów, można przedłożyć oświadczenie o wysokości dochodów (w takiej sytuacji należy
wskazać poniżej przyczynę braku możliwości uzyskania zaświadczenia):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

VII. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne
ze stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. 1
VIII. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu
pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.

……………………………..

……………………………………

Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy
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Zgodnie z art.233 § 1,2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 z 1997 poz.533):
§1- Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§2- warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od innego przyrzeczenie.
Oświadczenia składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art.23 ust.5c ustawy o świadczeniach rodzinnych ((Dz.U.
z 2006 r. Nr 139, poz.992,z późn. zm)
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