
Załącznik  do Zarządzenia  

Nr OK. 0050.36.2012 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia 9 sierpnia 2012 r. 

 

 
 
(miejscowość, data) 

Dane wnioskodawcy  
(rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy,  nauczyciel,  
pracownik socjalny): 
 
 
  
                                           (nazwisko i imię) 
 
  
                        (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto)                                                     Do Dyrektora   
                                                                                                  szkoły 
 
 
                                                                                                                                                              (nazwa szkoły) 

 
 
                               (telefon: stacjonarny, komórkowy)                                                                                                  (adres szkoły) 

 

WNIOSEK  

o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu  
pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna” 

 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 

podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 706) składam wniosek o przyznanie na rok szkolny 
2012/2013 pomocy dla  dziecka/dzieci*: 

 
 

Lp. Nazwisko i imię dziecka/dzieci* Klasa/Szkoła 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

*) niepotrzebne skreślić 

 



1. Informacje uzasadniające ubieganie się o przyznanie pomocy 
a) oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. 
Imię i nazwisko 
członka rodziny 

Data 
urodzenia 

Miejsce 
pracy/nauki 

Stopień 
pokrewieństwa 

Wysokość 
dochodu 
w zł. 

a      

      

 1     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Łączny dochód całego gospodarstwa  

 

Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego (zgodnie  
z załączonymi dokumentami) wynosi                              zł.  
(słownie                    
zł.) 
 
Wniosek uzasadniam trudną sytuacją w rodzinie, spowodowaną występowaniem niżej 
wymienionych przyczyn:  
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
(wypełniają przede wszystkim osoby, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium 
dochodowe; podać przyczyny, które uzasadniają ubieganie się o przyznanie pomocy np. ubóstwo, 
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, zdarzenie losowe, przemocy w rodzinie  
– zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej). 
 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, u którego dochód w rodzinie przekracza 
kryterium dochodowe, ale występują przesłanki wymienione w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. 
 
 
 
 
 



2. Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające źródło dochodu w rodzinie: 
 

Lp. Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku Liczba 
załączników 

1 
zaświadczenie o dochodzie netto z zakładu pracy uzyskane z tytułu 
zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło 
(w przypadku uzyskania dochodu z zakładu pracy) 

 

2 
decyzja lub/oraz odcinki przekazów 
(w przypadku pobierania emerytury lub renty, świadczeń lub zasiłków 
przedemerytalnych) 

 

3 
zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, a w przypadku 
pobierania zasiłku zaświadczenie o jego wysokości 

 

4 
aktualna decyzja lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy 
społecznej - zasiłki okresowe/zasiłki stałe 
(w przypadku pobierania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej) 

 

5 decyzja lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej 
(w przypadku pobierania dodatku mieszkaniowego) 

 

6 
decyzja lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej 
(w przypadku pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego) 

 

7 
decyzja lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej 
(w przypadku pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub 
świadczenia pielęgnacyjnego) 

 

8 
wyrok sądowy (ugodę) lub/oraz odcinki przekazów/przelewów lub  
w przypadku nieściągalności zaświadczenie od komornika 
(w przypadku przyznania/pobierania alimentów)  

 

9 
decyzja o przyznaniu zaliczki lub zaświadczenie oraz wyrok sądowy 
(ugodę) i zaświadczenie od komornika 
(w przypadku pobierania zaliczki alimentacyjnej) 

 

10 

zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wielkości gospodarstwa 
rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w przypadku gdy 
gospodarstwo rolne położone jest poza gminą Śrem  
(w przypadku uzyskania dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa 
rolnego położonego poza gminą Śrem) 

 

11 

inne zaświadczenia lub oświadczenia: (np. oświadczenie o dochodach z  
pracy dorywczej, dochody i świadczenia uzyskane za granicą, orzeczenie o 
niepełnosprawności)……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, dla 

celów związanych z przyznaniem pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Świadoma/-y/ odpowiedzialności karnej wynikającej za podanie nieprawidłowych 
danych 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 
 
 

Siennica, dnia     

                                                                                                ………………………………………….. 
                podpis  wnioskodawcy 

 

 


