WNIOSEK
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY
MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM
NA ROK 2013/2014

……………………………………………..
Pieczątka wpływu

I. DANE WNIOSKODAWCY: / rodzica / prawnego opiekuna ucznia / pełnoletniego ucznia / dyrektora szkoły*
Imię i Nazwisko
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy
PESEL
II. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym:
Imię i Nazwisko

Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

W przypadku gospodarstwa rolnego proszę podać liczbę ha przeliczeniowych:

Miejsce pracy/ nauki/
źródło dochodu

Miesięczna wysokość
dochodu w złotych

...........................ha x250

Świadczenia pobierane w GOPS z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zasiłek rodzinny oraz dodatki
do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny):
Dodatek mieszkaniowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:
Inne stypendia:
Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego:

Łączna liczba członków całego gospodarstwa domowego:
Łączny dochód netto na jednego członka rodziny:
→ Należy wykazać dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i
oświadczenia o wysokości dochodów oraz inne dowody i dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu.

III. Informacja o występowaniu w rodzinie ucznia czynników wymienionych w art.90d ust.1 ustawy
o systemie oświaty, które uzasadniają przyznanie stypendium (właściwe zaznaczyć X):












rodzina ma niskie dochody na osobę(nie więcej niż 456 zł netto na osobę)
bezrobocie
niepełnosprawność
ciężka lub długotrwała choroba
wielodzietność
alkoholizm
narkomania
rodzina niepełna
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych
wystąpiło zdarzenie losowe

IV. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie:
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w
szczególności: dodatkowe płatne zajęcia z języka obcego, sportowe, muzyczne, artystyczne, psychologicznopedagogiczne lub inne zajęcia dodatkowe poszerzające wiedzę i umiejętności;
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, a szczególności zakup podręczników szkolnych, słowników, map,
encyklopedii, lektur, przyborów szkolnych wymaganych do nauki, komputera, stroju na zajęcia wychowania
fizycznego lub innych niezbędnych pomocy naukowych;
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w
szczególności zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania, posiłki w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez
inny podmiot, dojazd do szkoły lub kolegium, czesne pobierane za naukę, opłaty stałe pobierane za naukę lub inne
wydatki związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (ale tylko w stosunku do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów);

V. Oświadczenie i podpis składającego wniosek.
Oświadczam, że:
●

Ja niżej podpisany/a świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88 poz.553 z późn.zm.) o składaniu fałszywych zeznań lub
zatajenie prawdy oświadczam, że wszystkie powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.
● Ja niżej podpisany/a świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88 poz.553 z późn.zm.) o składaniu fałszywych zeznań lub zatajenie
prawdy, składam stosownie do art.75 § 2 KPA w brzmieniu „Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego
potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji,
organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem
odpowiedzialności za fałszywe zeznania” oświadczenie, iż utrzymuję się z dochodów zgodnie z przedstawionymi
dokumentami.
● Zobowiązuję się – zgodnie z art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256
poz. 2572 z późn.zm.) niezwłocznie informować organ przyznający stypendium o wszelkich zmianach
okoliczności oraz o ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania na mój wniosek stypendium szkolnego.
● Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.
zm.) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych zawartych we wniosku do realizacji programu przyznawania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendium szkolne. Zostałem/am poinformowany/a o
przysługującym mi prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i kontroli przetwarzania.

.......................................................................
miejscowość i data

.......................................................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

VI. Załączniki:
Do niniejszego wniosku załączam:
Poświadczenia

Ilość / Kwota

Data i podpis, pieczątka

Liczba ha przeliczeniowych

Świadczenia pobierane z GOPS
w tym:
- zasiłek rodzinny:
- zasiłek pielęgnacyjny:
- świadczenie pielęgnacyjne:
- fundusz alimentacyjny:
Dodatek mieszkaniowy z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku

(właściwe zaznaczyć X):

 Zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
 Zaświadczenie z ZUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego
miesiąc złożenia wniosku;

 Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o bezrobociu; zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych;
 Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie
alimentów;

 Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób
niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;

 Oświadczenie o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 Studenci – zaświadczenie z uczelni wyższej z wysokością przyznanego stypendium lub potwierdzające fakt
pobieranej nauki;

 Inne ……………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
1. DANE DOTYCZĄCE UCZNIA UPRAWNIONEGO DO UZYSKANIA STYPENDIUM:
Imię i Nazwisko Ucznia
Data i miejsce urodzenia
Ucznia
Imię i nazwisko matki
Imię i nazwisko ojca
PESEL Ucznia
ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA UCZNIA/ DO KORESPONDENCJI:
Miejscowość

Kod pocztowy

Gmina

Województwo

Ulica

Nr
domu

Województwo

Ulica

Nr
domu

ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA:
Miejscowość

Kod pocztowy

Gmina

2. POTWIERDZENIE UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY:
Pieczęć Szkoły

Nazwa i adres
szkoły
Typ szkoły:

Szkoła Podstawowa

Zasadnicza szkoła zawodowa

Gimnazjum

Policealna szkoła zawodowa

Liceum

Kolegium

Technikum

Inne…………………………………

W roku szkolnym 2013/2014 jest uczniem klasy:

3. INFORMACJA O OTRZYMYWANYCH INNYCH STYPENDIACH O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych:

 NIE  TAK
- rodzaj stypendium ………………………………………….……………………….
- wysokość przyznanego stypendium …………………………………. zł miesięcznie
- na jaki okres zostało przyznane ………………………..……………………………
- stypendium zostało przyznane przez…………………………………………………
Jeżeli uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych do wniosku
należy dołączyć dokument (umowę, decyzję o przyznaniu) lub zaświadczenie, w którym określona
będzie wysokość stypendium, okres na jaki zostało przyznane oraz przez kogo zostało przyznane.

