WNIOSEK
o przyznanie pomocy materialnej w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Jarocinie

I

Dane ucznia ubiegającego się o pomoc materialną:

Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................
Klasa: ....................
Data urodzenia:......................................................
Adres zamieszkania:
ulica .................................................................................................. nr domu .................... nr mieszkania................
kod pocztowy ................................. poczta ............................................... miejscowość ...............................................
telefon kontaktowy (rodziców/prawnych opiekunów)...................................................................

II

Informacje wychowawcy klasy (na podstawie wyników osiągniętych w poprzednim semestrze, w przypadku
I semestru klasy I i uczniów przeniesionych z innych jednostek na podstawie świadectw szkolnych)
-

średnia ocen: ........................................

-

ilość ocen niedostatecznych: ................

-

ocena z zachowania: ............................

-

nazwa poprzedniej szkoły: ................... ..........................................................................................................
(miejsce pobierania nauki w poprzednim semestrze/roku szkolnym)

..............................................................
podpis wychowawcy klasy

_________________________________________________________________________________
Dochody brutto rodziców/prawnych opiekunów i pozostałych członków rodziny muszą być potwierdzone
odpowiednimi dokumentami (załącznikami). W przypadku stwierdzenia przez komisję faktu, iż nie zostały
przedstawione wszystkie zaświadczenia wniosek nie zostanie rozpatrzony.
Lista załączników (należy podać ilość załączników):
-

zaświadczenie z zakładu pracy ...................... .....................................................................................

-

zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego ...............................................

-

decyzja o wysokości emerytury i/lub renty ..........................................................................................

-

zaświadczenie o dochodach za pracę w ramach praktycznej nauki zawodu ........................................

-

wyrok sądowy dotyczący wysokości przyznanych alimentów.............................................................
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych...........................

-

zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (MGOPS)......................................................................

-

zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego ...........................................................................................

-

osobiste oświadczenie osób bez pracy i bez dochodów .......................................................................

-

inne .................................................................................. ....................................................................

III Wypełnia Komisja:
Średni miesięczny dochód brutto na osobę:.........................................................
Stypendium socjalne
Podpisy członków Komisji
Data

IV Informacje o członkach rodziny:
Świadoma(y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że moja
rodzina składa się z ...................... osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W skład
rodziny wchodzą następujące osoby:
Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Stopień

Miejsce zatrudnienia, źródło dochodu, typ i nazwa szkoły

pokrewieństwa
WNIOSKODAWCA

1
2
3
4
5
6
7

•

8
9
10
11
12

V Oświadczenie o dochodach brutto rodziców (prawnych opiekunów) i pozostałych członków rodziny
potwierdzone stosownymi dokumentami.
OTRZYMUJĘ
RODZAJ ŚWIADCZENIA

LP.

SUMA ŚWIADCZEŃ
BRUTTO ZA

TAK

NIE

OSTATNIE 3 M-CE

ŚREDNIO
MIESIĘCZNIE

wynagrodzenie za prac? (umowa o pracę, o dzieło, zlecenie) wraz z

1

dodatkami (nagrody, premie) bez zasiłku rodzinnego

2 dochody z gospodarstwa rolnego
3 emerytura i/lub renta
4 wynagrodzenie z tytułu praktycznej nauki zawodu
5 sądownie przyznane alimenty
6 zasiłek dla bezrobotnych
7 zasiłek z ośrodków pomocy społecznej (MGOPS)
8 zasiłek rodzinnv
inne (wymienić):
9
10
RAZEM DOCHOD BRUTTO
ILOSC OSOB
DOCHOD BRUTTO NA OSOBĘ

Oświadczam, że wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem
odpowiedzialności karnej z art. 297 § I Kodeksu Karnego za złożenie fałszywych zeznań.

..............................................
miejscowość i data

......................................................
podpis rodzica/prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.1997. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 8830).

............................................
miejscowość i data

..................................................
podpis rodzica/prawnego opiekuna

