
 
 

Załącznik do Zarządzenia  
Nr WPO.0050.75.2014 
Burmistrza Siechnic  
z dnia 05 sierpnia 2014 roku 

 
Dyrektor  
................................................... 

w ............................................... 

 

 
W N I O S E K 

 
o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach programu pomocy 

uczniom w 2014 r. –„Wyprawka szkolna” 
 

dla ucznia klasy* ................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

nazwa szkoły 
 

1. Dane wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć „x”) : 
� Rodzic 
� Opiekun prawny 
� Rodzic zastępczy 
� Nauczyciel 
� Pracownik socjalny 
� Inna osoba 
 

Imię i nazwisko .......................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Numer telefonu .......................................................................................................................... 

 
2. Dane ucznia: 
Imię i nazwisko ......................................................................................................................... 

Data urodzenia .......................................................................................................................... 

Adres zamieszkania .................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

 
3. Sytuacja rodzinna ucznia 
Oświadczam, Ŝe rodzina ucznia składa się z niŜej wymienionych osób pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym: 
 
 



 
Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 
(względem 

ucznia) 

Miejsce 
pracy/nauki 

Wysokość 
dochodu netto 

(zł) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
Łączny dochód netto całej rodziny:  
Średni miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie  
 
 
4. Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu 

poprzedzającym złoŜenie wniosku (właściwe zaznaczyć znakiem „x” i załączyć do 
wniosku) 

� Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach 
� Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia 

pozarolniczej działalności gospodarczej 
� Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej lub 

kopie decyzji przyznającej świadczenia 
� Zaświadczenie z Urzędu Pracy 
� Zaświadczenie o dochodach rolniczych 
� Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub odcinek renty/emerytury 
� Zaświadczenie o korzystaniu z dodatku mieszkaniowego 
� Dokument potwierdzający otrzymywanie alimentów 
� Inne ........................................................................................................................... 
 

W uzasadnionych przypadkach do wniosku moŜna dołączyć – zamiast zaświadczenia o 
wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 
pienięŜnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, moŜna 
przedłoŜyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu 
ze świadczeń pienięŜnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. 
 

5. W przypadku ubiegania się o pomoc ucznia słabo widzącego, niedosłyszącego, z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami 
sprzęŜonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyŜej,  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 2013/2014 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w 
szkołach dla dzieci i młodzieŜy, zwanych dalej „szkołą”, do wniosku naleŜy dołączyć 
kopię orzeczenia o którym mowa. 



6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej 
kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) – do 
wniosku naleŜy dołączyć uzasadnienie.  

7. Brak któregokolwiek z wymaganych do wniosku załączników będzie równoznaczny z 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego** (Dz. U. z 1997r.  
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za składanie fałszywych zeznań oświadczam, Ŝe powyŜsze 
dane są prawdziwe. 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla 
potrzeb programu pomocy materialnej. 
 
....................................................................... 
miejscowość, data, czytelny podpis wnioskodawcy 
 
 
Weryfikacja dochodów przeprowadzona przez pracownika szkoły: 
 
      ............................................................ 
       data i podpis pracownika 
 
 
 
*klasa, do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2013/2014, 
**art. 233 § 1 „Kto składając zeznania mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 


