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   Krobia, dnia ……………………. 
                                                                                                                   

  

 
                                        Dyrektor 

                                                                                              Zespołu Szkoły Podstawowej           

        im. prof. J. Zwierzyckiego i Gimnazjum 

                                  w Krobi 
 

             
 

WNIOSEK 

o przyznanie „WYPRAWKI SZKOLNEJ ”  na rok szkolny 2015/ 2016. 

dotyczy ucznia z klasy III szkoły podstawowej pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium 

dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

Wnioskodawca:……………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko wnioskodawcy  

zamieszkała/y
……………………………………………………………………..……………………………….. 

nr  telefonu ………………………………
 
  

(Wnioskodawcami mogą  być: rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, nauczyciel lub inna osoba – za zgodą przedstawiciela 

ustawowego lub rodzica)  

I. Dane ucznia ubiegającego się o „ Wyprawkę Szkolną ”  

 

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

     2. Data urodzenia……………………………….……., PESEL ucznia ……………………………………… 

     3. Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………. 

     4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………….…….………...………... 

     5. Adres zameldowania na pobyt stały ……………………………………………………..……………......... 

     6. Klasa………………………………………………………………………………………..……………….. 

 

II. Oświadczam, że dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe na 

osobę w rodzinie w wysokości 574,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w 

ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), natomiast w rodzinie 

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

społecznej. 

Uzasadnienie 
(Należy opisać sytuację rodziny i uzasadnić, że w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 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 Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Oświadczenia: 
 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - „Kto składając zeznania mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - 

oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. 

 

                                                                                                                                        

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

wyłącznie dla potrzeb Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.- „Wyprawka 

szkolna”, 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.) 

 

 

  
Krobia, dnia …………………………                                                            ………………………………………………… 

                                                                                                                                     ( czytelny podpis wnioskodawcy) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

V. Adnotacje szkoły : 

 Wniosek zaakceptowano: ………………………………… 

                                           (pozytywnie, negatywnie) 
 

 
 

 

 

 

 

  
Krobia, dnia …………………………                                                            ………………………………………………… 

                                                                                                                                               (  podpis dyrektora) 

 


