Pszczółki , .............................

Dyrektor Szkoły
................................................
.................................................

WNIOSEK
rodzica, opiekuna, rodziców zastępczych, nauczyciela, pracownika socjalnego*
Wnoszę o przyznanie pomocy w formie dofinansowania ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
w roku szkolnym 2010/2011.
DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko .............................................................................................................................
2. Adres do korespondencji ...............................................................................................................
3. Telefon ..........................................................................................................................................
DANE UCZNIA
1. Imię i nazwisko ..............................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ................................................................................................................
4. Adres zamieszkania ………………………... .............................................................................
5. Szkoła, klasa ..................................................................................................................................
6. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) ....................................................................

SYTUACJA RODZINNA I MATERIALNA
Oświadczam, że niżej wymienione osoby prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku dochody wynosiły :
Lp.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Pokrewieństwo

Miejsce zatrudnienia/nauki

Źródła miesięcznego dochodu netto w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (udokumentowane
odpowiednimi zaświadczeniami), stanowiły:

1) wynagrodzenie za pracę (netto) ……………………………………………………..…………………………...zł
2) dochody z prowadzenia działalności gospodarczej …………...…………………………………………………zł
3) dochody z gospodarstwa rolnego ...………………………………………………………………………………zł
4) emerytury, renty inwalidzkie, socjalne i rodzinne ...……………………………………………………………..zł
5) świadczenia rodzinne:
a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego …………………………...………….…………..zł
b) zasiłek pielęgnacyjny …………………………………………………………..……….…...…………zł
c) świadczenia pielęgnacyjne ……………….……………………………..…………………………........zł
6) zasiłek dla bezrobotnych …………………………………………………………………………………………zł
7) zasiłek okresowy/ zasiłek stały …………………………………………………………………………………..zł
8) alimenty/ zaliczka alimentacyjna ………………………………………………………………………………...zł
9) dodatek mieszkaniowy …………………………………………………………………………………………...zł
10) inne dochody (wymienić jakie) …………………………………………………………………………………zł

Łączne dochody netto gospodarstwa domowego ………………………………………………….……zł
Dochód netto na osobę w rodzinie wynosi …………………………………..........……………...……...zł
Załączniki*:
1) Zaświadczenia o uzyskiwanych zarobkach netto, za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
2) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszczu Gdańskim, jeżeli osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna
z prawem bądź bez prawa do zasiłku.
3) Oświadczenie jeżeli osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy i nigdzie nie pracuje.
4) Decyzja Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobieranych świadczeń (w tym np. zasiłków, dodatków
mieszkaniowych, alimentów) lub zaświadczenie o nie korzystaniu (np. zasiłków rodzinnych, dodatków
mieszkaniowych, zasiłków okresowych) z Ośrodka Pomocy Społecznej.
W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego można przełożyć –
zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie
zasiłku stałego lub okresowego.
5) Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
6) Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z prac dorywczych.
7) Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości pobieranego świadczenia (renta, zasiłek przedemerytalny,
emerytura).
8) W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym
o stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący
obowiązek nauki szkolnej 2010/2011 lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży – zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego przez publiczną poradnie psychologiczno – pedagogiczną.
9) W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie
przekracza kryterium dochodowe – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

_______________________________________
* właściwe podkreślić

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zawartych we wniosku.
Pszczółki, .....................................................
(data)

...........................................................
(podpis składającego oświadczenie)

Wyciąg z Ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) art. 8. /.../ w sprawie obliczenia dochodu
w rodzinie

