………………………, dnia ………......…….. 2012r.
Termin składania wniosku – do 28 sierpnia 2012r.
Miejsce składania wniosku – szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013

WNIOSEK
o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”

( dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych
i gimnazjów)

Wniosek składa:
( zaznaczyć X)

Rodzic/opiekun prawny ucznia
Rodzice zastępczy
Nauczyciel
Pracownik socjalny

za zgodą przedstawiciela
ustawowego lub rodziców
zastępczych

Inna osoba

Dane osoby składającej wniosek:
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………...................................
2. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………...................................
3. Telefon kontaktowy ..................................................................................................................................
Dane ucznia, dla którego skierowana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników:
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………..................................
2. Imiona rodziców ......................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia (ucznia)………………………………………………………………………………………....................
4. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………..................................
5. Szkoła / klasa ……………………………………………………………………………………………………..................................

…....................................................................................................................................
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Oświadczenia:
Ja,…………………………………...........................……… ur. ………………..................……. .w……………………………......
nr PESEL:……………………..legitymujący/a się dowodem osobistym seria…………nr………………….........................
wydanym przez……………………………………………………………………………………………........................................….
zamieszkały/a w……………………………………………………………………………………………….......................................
uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, co następuje:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania
i wypłaty dofinansowania zakupu podręczników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks
Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku i załącznikach są
zgodne z prawdą.

Art. 233 § 1 KK: „ 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”.

………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………...............
(czytelny podpis osoby składającej wniosek)

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
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