załącznik A

..........................................................................................
(miejscowość i data)
......................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

......................................................................................
(adres zamieszkania)

.......................................................................................
(adres zamieszkania)

DYREKTOR

......................................................................................
(nr telefonu kontaktowego)

...................................................................................
nr sprawy ...............................

...................................................................................
...................................................................................
(pełna nazwa placówki)

Wniosek
o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników
- do klasy I - III szkoły podstawowej *
- do klasy I gimnazjum *
Zwracam się z prośbą o przyznanie uczniowi .....................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

rozpoczynającemu w roku szkolnym 2009/10 naukę w klasie .................................................................,
(słownie)

dofinansowania zakupu podręczników szkolnych obowiązujących na w/w etapie nauczania.
*(niepotrzebne skreślić)

Sytuacja społeczna i materialna rodziny.
I. Wykaz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym**
Lp.

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Pokrewieństwo

Miejsce pracy/szkoła***

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
**(naleŜy wymienić wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące oraz utrzymujące się ze wspólnych wymienionych poniŜej dochodów).
***(naleŜy wpisać – miejsce pracy, nauki; emerytura, renta, świadczenia przedemerytalne; gospodarstwo rolne; urlop wychowawczy;
bezrobotny - PUP (Powiatowy Urząd Pracy), staŜysta PUP; praca dorywcza; działalność gospodarcza; umowa zlecenie lub o dzieło; praca
poza granicami Polski, osoba niepracująca zawodowo)

Do wniosku dołączono zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej
(OPS) w postaci zasiłku stałego bądź okresowego, (zaznaczyć „X” właściwe)
Uwaga: w przypadku korzystania z w/w świadczeń z OPS-u, nie przedkłada się pozostałych
zaświadczeń o dochodach
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II. Źródła dochodów netto w gospodarstwie domowym
(w miesiącu poprzedzającym złoŜenie wniosku )

Lp.

Rodzaj dochodu lub świadczenia

Kwota w zł.

1.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

2.

Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, świadczenia przedemerytalne

3.

Zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki staŜowe, inne świadczenia z PUP

4.

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku (bez świadczeń jednorazowych)

5.

Zasiłki oraz świadczenia pielęgnacyjne

6.

Zaliczki alimentacyjne

7.

Alimenty otrzymywane

8.

Dodatki mieszkaniowe

9.

Dochody z działalności gospodarczej

10.

Praca dorywcza

11.

Dochody z gospodarstwa rolnego = powierzchnia gospodarstwa

12.
13.

rolnego w hektarach przeliczeniowych x 207 zł.

............. ha x 207 zł =

Inne dochody- (podać jakie) .............................................................................................
–

Alimenty świadczone na rzecz innych osób (naleŜy je odliczyć od dochodu rodziny)

Miesięczny dochód rodziny netto - łącznie
Liczba osób pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym (z poprzedniej tabeli)

Miesięczny dochód netto na osobę*
*(miesięczny dochód netto rodziny naleŜy podzielić przez ilość osób w rodzinie)

Świadomy(a) i uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1
kodeksu karnego (Dz. U. z 6 czerwca 1977 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.)* oświadczam, Ŝe
podane powyŜej informacje są prawdziwe oraz, Ŝe wykazane dochody są jedynymi jakimi
dysponuje rodzina.

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

(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Rozpatrzenie wniosku (wypełnia organ przyznający dofinansowanie)
Rozstrzygnięcie formalne
Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku
Przyznaje się dofinansowanie do zakupu podręczników

tak

nie

....................... zł.

Kwota dofinansowania (w zł)

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

.....................................................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację danych)

(data i podpis Dyrektora szkoły)
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