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Program „Bilet do sukcesu”  

 

………………………………….. 
                 (nazwa szkoły)    

 
 

Wniosek 

o częściową refundację poniesionych kosztów dojazdów do szkoły  

 

A. Wnioskodawca …………............................................................................................……… 

(rodzic/prawny opiekun w przypadku ucznia niepełnoletniego) 

Adres zamieszkania ……………………………………….……….................................……… 

                                  ………………………………………………………..................................   

Telefon kontaktowy  ……………………………..…………………………................................ 

 Rodzina składa się z …….…..osób, pozostających na moim utrzymaniu.  

Dochód netto na jednego członka rodziny wynosi….........................złotych. 

B. Dane dotyczące ucznia: 

Uczeń………………..............................................................……………………………….. 

Klasa…………………………………………….............................................................…… 

Adres zamieszkania………………………………….............................................................. 

         ………………………………….................................................................. 

C. Dane dotyczące dojazdów: 

     Miejscowość, z której uczeń dojeżdża…………………………………………..................... 

      Środek lokomocji(nazwa przewoźnika)..……………………………………….................... 

      Odległość do Grudziądza (w km)……………………………………………….................... 

      Cena biletu miesięcznego……………………złotych 

 

D. Numer konta bankowego, na który dokonana zostanie wypłata: ……………………………….. 

Dane właściciela konta ………………………………………………………………………… 

     (właścicielem konta winna być osoba, która składa wniosek lub prawny opiekun/rodzic)  
Przyjmuję do wiadomości, że  
- dane zawarte w niniejszym Wniosku mogą być weryfikowane przez Projektodawcę oraz inne instytucje 

zaangażowane we wdrażanie POKL,  

- jestem świadomy/-a odpowiedzialności wynikającej ze składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 
 

 

 

 

………………..……, dnia……...........………               ………………………………………….. 
miejscowość                                                                                    (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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E. Wypełnia wychowawca klasy 

Poświadczam, że uczeń…………………..........……………………………. w roku szkolnym 

2014/2015 prawidłowo realizuje obowiązek szkolny oraz wyniki w nauce osiąga na miarę 

własnych możliwości.  

 

 

………………………………… 
      (czytelny podpis wychowawcy) 

F. Część dotycząca preferencji (wypełnia koordynator szkolny) 

Kryteria podstawowe TAK/NIE 

 pozytywna opinia wychowawcy klasy o prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego  
wyniki w nauce osiągane na miarę możliwości   

Kryteria preferowane Ilość 

uzyskanych pkt. 
dochód na jednego członka nie przekracza kwoty z ustawy o pomocy społecznej tj. 456,00 zł (2 punkty)  
dochód na jednego członka nie przekracza 700,00 zł  (1 punkt)  
- zamieszkują teren wiejski (1 punkt)  
- miejsce zamieszkania oddalone jest od szkoły min. 20 km  (1 punkt)  

RAZEM  
 

 

……………………………….……… 
      (czytelny podpis koordynatora szkolnego) 

 

G.  Komisja na posiedzeniu w dniu………...…………………..zatwierdziła/nie zatwierdziła 

wniosek i przyznała/nie przyznała częściową refundację kosztów dojazdów  

w kwocie……………...........……….złotych. 

 

0,5 x 3 m-cy x …………………….. = ………………….złotych  
          (miesięczna cena biletu)  

 

(słownie:…...………………………………………........................................................………). 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

      (podpis Przewodniczącego Komisji) 


