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

Bełżyce, dn. .............................

(imię i nazwisko składającego wniosek)

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

(adres zamieszkania składającego wniosek, telefon kontaktowy)

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 1
im. Jana Pawła II w Bełżycach

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników
/”Wyprawka Szkolna”/

dla …………………………...................................................
/imię i nazwisko dziecka/

ucznia klasy …………...…Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach
składany ze względu na:

/właściwe zaznaczyć i uzupełnić/

 kryterium dochodowe
Dane uzasadniające przyznanie pomocy:
(wpisując dochód należy podać dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia
wniosku- dochód netto na osobę nie może przekroczyć 539 zł)
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z ………………...osób
/podać liczbę osób/

i w podanym okresie dochód wynosi………………..zł na osobę.
 orzeczenie o kształceniu specjalnym
Dane uzasadniające przyznanie pomocy:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ………....................wydane przez
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w ……………………….. z dnia ………….. .

 trudną sytuację losową /wyższe kryterium dochodowe/ ze względu na art. 7 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
uzasadnienie wniosku
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Oświadczenie dotyczące informacji podanych we wniosku:
a) Świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że
przedstawione przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie posiadam
innych dochodów oprócz wymienionych we wniosku. Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami).
b) Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
we wniosku zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

…………………………………….……..
(podpis składającego wniosek)

Załączniki:
1. aktualne zaświadczenie o wysokości dochodów
2. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych z Ośrodka Pomocy Społecznej
3. dokument potwierdzający zakup podręczników

