Zielona Góra, … września 2017r. 1
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych PBO Sp z o.o.
Zielona Góra
WNIOSEK O PRZYZNANIE WYPRAWKI SZKOLNEJ

1. Wnioskodawca:

pełnoletni uczeń

rodzic

opiekun prawny

WYCHOWAWCA

Imię i nazwisko
adres do
korespondencji

miejscowość
kod pocztowy
ulica/ nr
telefon

2. Dane ucznia:
Imię i nazwisko
PESEL
imię i nazwisko ojca
imię i nazwisko matki
data i miejsce urodzenia ucznia
adres
zamieszkania ucznia

miejscowość
ulica / nr
kod pocztowy

nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza

Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. w z Zielonej Górze

klasa, w której uczeń pobiera naukę
Wyprawka szkolna jest przyznana uczniowi z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (na zakup podręczników
szkolnych do kwoty 390 zł – szkoła zawodowa, 445 zł - technikum) – należy potwierdzić zakup podręczników fakturą wydaną
na dane ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego lub rachunek/paragon lub potwierdzić zakup oświadczeniem wnioskodawcy
(dodatkowo oświadczenie o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2017r. – „Wyprawka
szkolna” na cele edukacyjne).

3. Orzeczenie

o
niepełnosprawności
ucznia
.......................................................................
wydane
przez
...............................................................................................................dnia...........................................................................,
rodzaj niepełnosprawności 2

upośledzenie w stopniu lekkim
niedowidzenie
niedosłyszenia
niepełnosprawność sprzężona
niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja

………………………………………………….
podpis wnioskodawcy
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadomy odpowiedzialności wynikającej z art.
Kodeksu karnego w związku z zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy.
………………………………………………….
data i podpis wnioskodawcy

1

Wnioski należy składać w terminie do dnia 3 września.

2

Proszę zaznaczyć właściwe przyczyny – co najmniej jedną.

1

adnotacje:

Wnioskodawca

spełnia

nie spełnia kryterium

Zielona Góra ...................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dokonałam/em zakupów podręczników szkolnych dla syna/córki
.................................................................ucznia klasy...................w Zespole Szkół Zawodowych
PBO Sp. z o.o. w Zielonej Górze w kwocie (do 390 zł - zawodówka, do 445 zł - technikum)
..........................

Załączam (proszę zaznaczyć właściwe):
1. fakturę wydaną na dane ucznia lub rodzica/opiekuna
2. rachunek wydany na dane ucznia lub rodzica/opiekuna
3. paragon

Oświadczam, że rozliczam wydatki powyższe tylko w ramach Rządowego programu pomoc
uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” wyłącznie na cele edukacyjne.

..............................................................................

2

