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

   imię i nazwisko rodzica       DYREKTOR 

       SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR ....... 

          W KUTNIE 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

adres zamieszkania, telefon  

 

 
   Data przyjęcia wniosku  

 

 

WNIOSEK 

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy w formie wyprawki szkolnej dla 

mojej/mojego córki/syna ..........................................................ucznia kl. ........... 

w roku szkolnym 2015/2016. 

Oświadczenie o wysokości dochodu netto w rodzinie za rok 2013 
 

LP NAZWISKO IMIĘ POKREWIE-

ŃTWO 

Data 

urodzenia 

MIEJSCE 

PRACY 

WYSOKOŚĆ 

ZAROBKÓW 

1.       

2.       

3.       

4.       

5       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

1/ moja rodzina składa się z ...... osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 

2/ członkowie mojej rodziny: 

a. posiadają/nie posiadają* gospodarstwo rolne o powierzchni ..............................ha 

przeliczeniowego, 

b. prowadzą/ nie prowadzą* pozarolniczą działalność gospodarczą, 

3/ otrzymują świadczenia socjalne, w tym: 

a. zasiłek pielęgnacyjny         na........osoby w wysokości.....................łącznie................zł, 

b. zasiłek rodzinny         na.........osoby w wysokości.....................łącznie...............zł, 

        na........osoby w wysokości.....................łącznie................zł, 

        na........osoby w wysokości.....................łącznie................zł, 

c. dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka w wysokości.....  ...........................zł, 

d. dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie 

     wielodzietnej w wysokości.......................................zł, 

e. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

   niepełnosprawnego  w wysokości...............................zł, 

      f.   dodatek mieszkaniowy                       w wysokości...............................zł, 

      g.  zasiłek stały                                                             w wysokości...............................zł, 

      h.  zasiłek okresowy (dłuższe niż miesiąc)          w wysokości...............................zł, 

       i.  stypendia uczniowskie            w wysokości...............................zł, 

       j.  stypendia studenckie             w wysokości...............................zł, 

     

        k. inne (jakie) 



 .............................................................          w wysokości...............................zł, 

 .............................................................          w wysokości...............................zł, 

 .............................................................                   w wysokości...............................zł, 

 .............................................................          w wysokości...............................zł, 

 .............................................................                   w wysokości...............................zł, 

 

*niepotrzebnie skreślić 

 

 

4/ Łączny miesięczny dochód rodziny           w wysokości...............................zł, 

5/ Średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi.............................................zł, 

 

Powyższy dochód dokumentują zaświadczenia o wysokości dochodów oraz zaświadczenia                   

o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

 

Do wniosku załączam: 

 

1............................................................................................................................ ......................... 

 

2..................................................................................................................................................... 

 

3............................................................................................................................ ......................... 

 

4..................................................................................................................................................... 

 

5............................................................................................................................ ......................... 

 

6............................................................................................................................ ......................... 

 

7..................................................................................................................................................... 

 

8............................................................................................................................ ......................... 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności art.233 ustawy z dnia 06czerwca 1997r. Kodeks karny                

(Dz. U. Nr 88, poz. 533 z poźn. zmianami) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że 

powyższe dane są zgodne z prawdą. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (test jednolity             

Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystanie 

powyższych danych do realizacji programu stypendialnego. 

 

 

 

 

......................................................    ........................................................ 
         (miejscowość, data)                                                                    (czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica      
                                                                                                                                   prawnego opiekuna)     

 

 

 


