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Dr Grzegorz Gębka
Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
Wniosek
Proszę o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018
w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………………....................................…...
Telefon ……………………………………………………......................................................................
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………….....................................…..
Klasa w roku szkolnym 2017/2018 …………………………………………..................................…...…
Adres zamieszkania ucznia ..…………………………………………………….......................................
Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* TAK

NIE

Oświadczam, że moja rodzina składa się z ………. osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Dochód miesięczny netto** na jedną osobę w rodzinie wynosi ………………..zł.
* Należy zaznaczyć właściwy kwadrat.
** Za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie
dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych /w roku bieżącym rokiem
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2016/.
OŚWIADCZENIE
Uprzedzony/a

o

odpowiedzialności

karnej

za

fałszywe

zeznanie

(art.

233

ustawy

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny – Dz. U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.), tj: art. 233 § 1. „Kto
składając zeznanie 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 co następuje:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu
przyznania i wypłaty pomocy materialnej , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.).
2.

Świadomy/a

odpowiedzialności

karnej

wynikającej

z

art.

233§

1

ustawy

z

dnia

6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane
zamieszczone we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą.
………………........................…………………..
/podpis wnioskodawcy/

