
….......................................................                                                 Stalowa Wola, dnia............................ 
     (imię i  nazwisko wnioskodawcy) 

 

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

 

….............................................................. 

 

….............................................................. 
                     ( nr telefonu) 

………………………….......... 
(rodzic, opiekun prawny, uczeń,  inne1) 

WNIOSEK 

o przyznanie pomocy finansowej w roku szkolnym 2015/2016, na zakup 

podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - 

„Wyprawka szkolna”2 – poza kryterium dochodowym 

 

I. Dane osobowe ucznia: 

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

 

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

 

Klasa/szkoła  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II. Okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza kryterium dochodowym: 
 

Ubóstwo   

sieroctwo   

bezdomność   

bezrobocie   

niepełnosprawność   

długotrwała lub ciężka choroba   

Przemoc w rodzinie   

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności   

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 
  

trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 
  

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego   

alkoholizm lub narkomania   

zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe   

klęska żywiołowa lub ekologiczna  

 

 

 
                                                 
1 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników  jest udzielana na wniosek: rodziców(opiekunów prawnych, rodziców zastępczych) ucznia, 

pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pracownika socjalnego  lub innej osoby  za zgoda przedstawiciela  ustawowego lub rodziców zastępczych, 
2 dotyczy ucznia z klasy III szkoły podstawowej, oraz ucznia z klasy IV technikum: pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w 

rodzinie  przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  tj. powyżej  574,00 zł netto. Pomoc udzielana w tym trybie nie może 

przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas III szkoły podstawowej oraz klas IV szkoły  technikum. 



III. Uzasadnienie wniosku3: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

III.  Wnioskowana kwota dofinansowania: 

 

……….………zł (słownie: ……………………………………….……...) 

 

IV.  Pożądana forma wypłaty stypendium: 

  

Odbiór w kasie Urzędu Miasta4  

Przelew na rachunek bankowy Nr ................................................................................................. 

…...................................................................................................................................................... 

 

 

                                                      OŚWIADCZENIE 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb rządowego programu 

“Wyprawka szkolna”. 

2. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 Kodeks Karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 ze zm) – za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy – potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

                                    

 

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

                                                 
3 należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód przekracza kryterium dochodowe, należy wykazać dlaczego pomimo 

przekroczenia kryterium dochodowego uczeń powinien otrzymać dofinansowanie 
4 nie dotyczy uczniów szkół prowadzonych przez gminę. 


