OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA
1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko:
NIP:

PESEL:

Świadomy(a) obowiązków wynikających z art. 90o ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy, oświadczam co następuje:*)
2. CZŁONKOWIE MOJEJ RODZINY SĄ ZOBLIGOWANI DO PŁACENIA ALIMENTÓW NA RZECZ INNYCH OSÓB
SPOZA GOSPODARSTWA DOMOWEGO:**)
L.p.

Imię i nazwisko osoby zobowiązanej do alimentacji

Miesięczna kwota zasądzonych alimentów

1.
2.
3.
4.
**) W przypadku płacenia alimentów na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego do oświadczenia należy dołączyć:
- wyrok zobowiązujący do płacenia alimentów oraz dokumenty potwierdzające dokonywanie wpłat np. przekazy, przelewy.

3. RODZINA SKŁADA SIĘ Z NIŻEJ WYMIENIONYCH OSÓB POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE
DOMOWYM:
L.p.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Miejsce pracy lub nauki

Stopień pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.1 Członkowie mojej rodziny:
Są
Nie są

Osobami zarejestrowanymi w Powiatowym
Urzędzie Pracy:

Wymagane dokumenty:
- zaświadczenie

z prawem do zasiłku
bez prawa do zasiłku

*) Art. 90o ust. 1 „Rodzice dziecka otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał
stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium socjalnego”.
Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Art. 233 § 2 Kodeksu Karnego „Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień,
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie”.
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3.2 Dochody netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wyniosły:
3.2.1 Osiągnięte dochody opodatkowane:

Wymagane dokumenty:

Ze stosunku pracy:
TAK

- zaświadczenie o zarobkach

zł

NIE

Z umowy zlecenia, o dzieło:
TAK

- umowa, rachunek

zł

NIE

Z tytułu renty, emerytury lub świadczeń
przedemerytalnych:
TAK

- odcinek świadczenia lub decyzja

NIE

zł

NIE

zł

Zasiłek dla bezrobotnych:
TAK

3.2.2 Osiągnięte dochody z działalności gospodarczej rozliczanej:

NIE

W formie uproszczonej:
TAK

- zeznanie za poprzedni rok podatkowy
lub zaświadczenie US za poprzedni
zł
rok podatkowy lub oświadczenie

NIE

W formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
TAK

- zaświadczenie z US o rozliczaniu
działalności w formie ryczałtu oraz
zł
dowody opłacenia składek ZUS

NIE

- decyzja o ustaleniu wysokości karty
podatkowej oraz oświadczenie
zł
o osiągniętym dochodzie

W formie karty podatkowej:
TAK

Wymagane dokumenty:
- oświadczenie o ilości miesięcy,
w których była prowadzona działalność
w poprzednim roku oraz zeznanie
za poprzedni rok podatkowy lub
zł
zaświadczenie z US za poprzedni rok

Na zasadach ogólnych (KPiR):
TAK

NIE

3.2.3 Osiągnięte dochody nieopodatkowane:

Wymagane dokumenty:
- wyrok w sprawie o alimenty lub
zaświadczenie komornika, a w przypadku
alimentów dobrowolnych oświadczenie
lub dowód wpłaty. W przypadku pobiernia
świadczeń w PCŚ nie ma konieczności
zł przedstawiania zaświadczenia

Alimenty / fundusz alimentacyjny:
TAK

NIE

NIE

- Zaświadczenie. W przypadku pobierania
świadczeń w PCŚ nie ma konieczności
zł
przedstawiania zaświadczenia.

NIE

- Zaświadczenie. W przypadku pobierania
świadczeń w PCŚ nie ma konieczności
zł
przedstawiania zaświadczenia.

Zasiłek rodzinny z dodatkami:
TAK
Dodatek mieszkaniowy:
TAK

Stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego
TAK

zł

NIE

3.2.4 Zasiłek okresowy lub stały z Pomocy Społecznej
TAK

NIE

- zaświadczenie

Wymagane dokumenty:
zł

3.2.5 Dochód z gospdarstwa rolnego:
TAK

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu
Pracy

- zaświadczenie MOPR

Wymagane dokumenty:

NIE

zł

3.2.6 Inne dochody:

- zaświadczenie o powierzchni ha
przeliczeniowych

Wymagane dokumenty:

Wymienić jakie: (np. praca dorywcza, pomoc rodziny)

- zaświadczenie lub oświadczenie

zł
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4. ŁĄCZNY DOCHÓD NETTO RODZINY (Suma dochodów z poz. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6):

4.1 Ilość osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe (zgodna z tabelą z poz. 3):

4.2 Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym:

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY WYCHOWUJĄCEGO DZIECKO:
Oświadczam, że posiadam pełnię praw rodzicielskich / jestem opiekunem prawnym dziecka / dzieci
wymienionych we wniosku w pkt. 2

data i podpis wnioskodawcy

6. INNE WAŻNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA SYTUACJĘ RODZINNĄ I MATERIALNĄ UCZNIA:

data i podpis wnioskodawcy

data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie
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