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       DYREKTOR 

       SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR ....... 

         W KUTNIE 

 

      …………………………… 

      …………………………… 

      …………………………… 

(miejsce pracy, telefon kontaktowy) 

 

 
   Data przyjęcia wniosku  

 

 

 

 

WNIOSEK 

 

 

 Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy w formie wyprawki szkolnej 

dla..........................................................ucznia kl. ........... w roku szkolnym: 

2015/2016 

 

1. Średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie (za okres ostatniego 

miesiąca) wynosił………………………………..zł. 
(Uczeń pochodzi z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Z 2009r. Nr 175, 
poz. 1362), lecz spełnia kryteria określone w art. 7) 

2. Uczeń spełnia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25. 

maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 

finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652) 

kryterium określone w § 2 ust. 4 wyżej przywołanego przepisu. 

Proszę wskazać kryteria/kryterium spełniane przez ucznia, a określone w treści 

art. 7 wyżej przywołanej ustawy: 

 

 

      Art. 7 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 



7) przemocy w rodzinie; 

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe 

placówki opiekuńczo-wychowawcze; 

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13) alkoholizmu lub narkomanii; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

 

    Uzasadnienie przyjętego kryterium: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Załączniki potwierdzające przyjęcie kryterium: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Świadomy/a odpowiedzialności art.233 ustawy z dnia 06. czerwca 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)  
 

 



 


