WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW
W KLASACH OD I – IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

……………………………
(data wpływu wniosku i podpis przyjm.)

Dane wnioskodawcy:
imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ul. ………………………………………nr domu ………nr lok…….
Kod pocztowy ………………….miejscowość …….………………..tel. ………………….
I. Dane dotyczące ucznia:
1. Imię i nazwisko..........................................................................................................
2. Data urodzenia ..................................................PESEL............................................
3. Imiona rodziców .......................................................................................................
4. Miejsce zamieszkania ................................. ul. ...........................................Nr ........
5. Nazwa szkoły ...............Szkoła Podstawowa nr 44 w Bytomiu ..... Klasa............
(adres szkoły)

......................ul. Gen. Grota-Roweckiego 6 ..................................

II. Sytuacja rodzinna ucznia/słuchacza
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym, których dochody w miesiącu …………….………2012r.
wynosiły:
Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Miejsce
pracy/nauki

Stopień
pokrewieństwa w
stosunku do ucznia

Wysokość
dochodu
netto w zł

uczeń

1
2
3
4
5
6
7
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego

Miesięczny dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego wyniósł ……….……...…..zł.

III. Uzasadnienie przyznania dofinansowania:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..
IV. Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku (właściwe podkreślić i załączyć do wniosku):
 zaświadczenie dla osób zatrudnionych wystawione przez zakład pracy - sztuk …….,
 zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej – sztuk ……,
 zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego - sztuk …….,
 zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez
ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk …….,
 dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów - sztuk …….,
 zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub
okresowego,
 kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem,
są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu
pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2002 r. Nr 101
poz.926)

......................................................
(podpis wnioskodawcy)

V. Decyzja dyrektora szkoły:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

........................................
(podpis dyrektora)
Bytom, dnia ...............2012r.

