
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego  w Białymstoku 

1 

 

 

                           

     Do Dyrektora 

             XI Liceum Ogólnokształcącego 

         im. Rotmistrza Witolda Pileckiego  

                             w Białymstoku 

 

 

Wniosek 

o   dofinansowanie  zakupu podręczników  dla uczniów klas I na rok szkolny 2012/2013  

w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2012r.                                        

„Wyprawka Szkolna” 

 (uchwała Rady Ministrów Nr 93/2012 z dnia 14 czerwca 2012r.) 

 

 

I. Dane wnioskodawcy:/ rodzic, opiekun prawny/ 

1. Imię i nazwisko. …...……………………………………………………………………......................... 

2. Adres   zamieszkania………………………………………………………………………..................... 

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

3. Numer   telefonu……………………………………………………….………………….................... 

II. Dane osobowe ucznia: 

1. Imię i nazwisko dziecka……...………………………………………………………….……………… 

2. PESEL ………………………………………………………………………………………................ 

3. Data urodzenia………………………………………………………………………………................. 

4. Imiona  rodziców…………………………………………………………………………………….… 

5. Adres zamieszkania 

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

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

6. Uczeń / uczennica   klasy   I ............     w roku  szkolnym 2012/2013                                                           
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III. Kryteria  uprawniające  do otrzymania dofinansowania  ( proszę  zaznaczyć 

kryterium  dotyczące dziecka i rodziny ) 
 

 a) KRYTERIUM I dochodowe  - dochód  na  osobę w rodzinie  nie przekracza  351 zł netto 

(do 30 .09.2012 . Od 1 października  2012r  będzie wynosiło 456 zł netto na osobę w rodzinie)  

 

 b) KRYTERIUM III- dochód w rodzinie na osobę przekracza 351 zł netto ,(do 30 .09.2012r. 

Od 1 października  2012 r będzie wynosiło 456 zł netto na osobę w rodzinie) , ale  występują 

przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej :                                               

     ( ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka   

     choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 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 sytuacja kryzysowa; klęska  

    żywiołowa lub ekologiczna.) – wymagane  jest pisemne uzasadnienie wniosku , o przyznaniu   

    pomocy decyduje dyrektor szkoły. 

 c) KRYTERIUM IV -uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego (dziecko słabo widzące,  niesłyszące ,  z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w 

przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 

wyżej)-bez kryterium dochodowego  

Proszę dołączyć  razem z wnioskiem  kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

IV.Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej dziecka  : /dotyczy wszystkich  kryteriów/ 

Oświadczam,   że moja rodzina składa się    z ………… osób, pozostających  we wspólnym 

gospodarstwie domowym  .    Dochód  netto  w rodzinie w miesiącu  sierpień 2012 wynosił 

......................................,      co w przeliczeniu  na jedną osobę wynosi  .................................. zł  

  

 Do niniejszego oświadczenia należy załączyć zaświadczenie o  wysokości dochodów   z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku dla każdej  niżej wymienionej osoby, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych/zasiłek 

stały  lub okresowy/ 

Lp. Nazwisko i Imię 
Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość dochodu netto 

w zł 

1 
Wnioskodawca  

 

 

 

 

 

 

  

2    

3    

4    

5    

6    

   Razem  

Białystok dn........................                                                                    czytelny podpis wnioskodawcy: 
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V. Uzasadnienie:    TYLKO  dla  rodzin  spełniających KRYTERIUM  III pkt. b 

 Punkt  V  należy wypełnić tylko, jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę przekracza 

351 zł netto, ale  występują  przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i 

sytuacja kryzysowa, itd.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Białystok, dnia ………………………...                      
            

czytelny  podpis  wnioskodawcy 
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III. Oświadczenia: 

Ja  /imię i nazwisko/…………………………………………………………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym  seria :………………………  nr …………………………… 

wydanym  przez ………………………………………………………………..……………………… 

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

 

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, co następuje: 

11..  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, wyłącznie dla potrzeb 

programu „Wyprawka szkolna”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

22..  Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§ 1 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997r.  Kodeks Karny  (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane 

zamieszczone we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą.  

 

 

Białystok, dnia …………………………                                                                                                   
                                                                                                      czytelny podpis wnioskodawcy: 
 
 
                                                                           ..................................................................... 

   
 

 

IV. Adnotacje szkoły (nie wypełniać):. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Białystok dnia                                                         
…………..……………………………… 

           
       (podpis upoważnionego pracownika) 


