Wyprawka szkolna dla uczniów klas IV technikum na rok szkolny 2015/2016
Uczniowie klas IV technikum mogą ubiegać się o zwrot kosztów na zakup podręczników na rok szkolny
2015/2016.
1.

O dofinansowanie podręczników mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących
kryteriów:
a. Kryterium dochodowe: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto
b. Jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza 574 zł. netto, ale w rodzinie występuje
sytuacja

trudna

(np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, wypadek losowy, choroba, śmierć

w rodzinie, przemoc, uzależnienia, wielodzietność itp.)
2.

Maksymalna kwota refundowana :
* 445 zł - uczniowie IV klas technikum

3.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń
będzie uczęszczał w roku 2015/2016.

4.

Termin składania wniosków – od 17 sierpnia do 4 września 2015r.

5.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników należy dołączyć:
- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub
dodatku do zasiłku rodzinnego w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina
korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
lub
- jeśli rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych do wniosku należy dołączyć właściwe
zaświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych przez członków rodziny w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku:
a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto,
b) zaświadczenie z Urzędu Pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
c) oświadczenie osoby niepracującej a niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy o nieosiąganiu dochodu,
d) zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,
e) odcinek otrzymywanej renty/emerytury lub decyzja ZUS/KRUS o ich przyznaniu,
f) dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów,
g) kopię decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz
z dodatkami, dodatku mieszkaniowego,
h) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej (forma opodatkowania, wysokość dochodu); w przypadku zawieszenia
działalności

należy

dołączyć

dokument

potwierdzający

ten

fakt;

i) inne dochody
6.

Do wniosku należy dołączyć imienne dowody zakupu podręczników (faktura, rachunek).

7.

W przypadku ubiegania się o pomoc poza kryterium dochodowym, do wniosku - zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

8.

Druki wniosków znajdują się w sekretariacie ZSZiO w Sułkowicach oraz są do pobrania w wersji
elektronicznej na stronie internetowej gminy Sułkowice: www.sulkowice.pl

