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Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”
w Powiecie Rybnickim

………………………………………………………………………
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

KWESTIONARIUSZ KRYTERIÓW WERYFIKACYJNYCH
(proszę o zaznaczenie X w kolumnie o nazwie „Spełnia”, jeżeli gospodarstwo domowe
spełnia kryterium przedstawione w tabelach)
KRYTERIA PODSTAWOWE

PUNKTACJA

gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we
współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej
osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym
rodziny zastępcze

1
1
1
1
1

rodzinne domy dziecka, samotni rodzice

1

osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (kryterium zostanie
spełnione jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 831,15 zł)
dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których
przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego
rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (kryterium zostanie uznane za spełnione
jeśli w roku szkolnym 2012/2013 – uczeń w klasach 1-3 szkoły podstawowej uzyskał
bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniające się zachowanie; w klasach 4-6 szkoły
podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej uczeń uzyskał świadectwo z wyróżnieniem
i wzorowe zachowanie; uczeń powyżej szkoły średniej do 25 roku życia – średnia ocen
minimum 5,0, zaś dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym nie
przekroczył kwoty 1270,28 zł)

KRYTERIA DODATKOWE

SPEŁNIA

1

1

PUNKTACJA

rodzina zastępcza – jeśli jest to rodzina zastępcza zawodowa

3

rodzina zastępcza – jeśli jest to rodzina zastępcza niezawodowa z 2 i więcej dzieci

2

rodzina zastępcza – jeśli jest to rodzina zastępcza spokrewniona (utworzona przez
małżonków lub osobę nie pozostającą w związku małżeńskim będących wstępnymi
(dziadkami, pradziadkami) lub rodzeństwem dziecka)
osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym - jeśli posiadają zaburzenia głosu, mowy i choroby
słuchu (symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu 03-L)
samotni rodzice – jeśli w gospodarstwie domowym jest 3 i więcej dzieci

1

3
2
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rodzinne domy dziecka – jeśli w gospodarstwie domowym przebywa 6 i więcej dzieci

3

dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których
przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego
rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny
2
miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (…) – jeśli w gospodarstwie domowym
jest 2 i więcej dzieci z bardzo dobrymi wynikami w nauce
dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których
przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego
rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany
3
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (…) – jeśli uzyskało od 1 do 3 miejsca na
olimpiadach wiedzy na szczeblu wojewódzkim lub od 1 do 10 miejsca na
olimpiadach wiedzy na szczeblu ogólnopolskim
dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których
przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego
rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany
1
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (…) – jeśli w gospodarstwie domowym
jest troje i więcej dzieci do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub
studiuje (wielodzietność)
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553 z poźn. zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)
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