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

( miejscowość i data)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
w roku szkolnym ………… / …………
I - STYPENDIUM SZKOLNE

II- ZASIŁEK SZKOLNY

1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY
Wnioskodawca:
(należy zaznaczyć stawiając znak X)

□ Rodzic

□ Pełnoletni Uczeń

□ Dyrektor Szkoły

Imię i nazwisko:
PESEL:

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania/korespondencji:
Ulica (nr domu/lokalu):

Kod pocztowy i poczta:

Miejscowość zamieszkania:

Kod pocztowy i poczta:

Miejscowość zamieszkania:

Adres stałego zameldowania:
Ulica (nr domu/lokalu):

Telefon:

2. DANE OSOBOWE UCZNIA
Imię i nazwisko:
PESEL:

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Ulica (nr domu/lokalu):

Kod pocztowy i poczta: Miejscowość zamieszkania:

Nazwa szkoły: Pieczątka szkoły

Klasa:

Czytelny podpis i pieczątka osoby
potwierdzającej dane o szkole ucznia

Typ szkoły: (należy zaznaczyć stawiając znak X)
Szkoła
podstawowa

Gimnazjum

Liceum
ogólnokształcące

Liceum
profilowane

Technikum

Zasadnicza
szkoła zawodowa

Policealna szkoła
zawodowa

Kolegium

Inne

□

□

□

□

□

□

□

□

□

3. UCZEŃ
3.1. Spełnia następujące kryteria
(należy zaznaczyć stawiając znak X)

□

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego,
tj. 456,00 zł określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

□

W rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność
lub inna okoliczność wskazana w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Uczeń pochodzi z rodziny niepełnej

□
□

W rodzinie ucznia wystąpiło zdarzenie losowe (wpisać jakie)

(Opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną rodziny )
................................................................................................................................................................................

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

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

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

3.2. Ubiega się o stypendium w formie
(stypendium może być udzielone w formie – należy zaznaczyć pożądaną formę pomocy stawiając znak X)

□
□
□
□

Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, realizowanych poza
szkołą
Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych
pomocy naukowychh
Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów)

4. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA

Oświadczam, że moja rodzina* składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym i osiąga następujące dochody
* Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175
poz 1362 ze zm) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące
Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy -nauki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

*przez źródło/ rodzaj dochodu rozumie się uzyskiwanie dochodu z tytułu pracy(umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa
o dzieło, itp.), działalność gospodarcza, emerytura/ renta, świadczenie/ zasiłek przedemerytalny, świadczenia rodzinne (zasiłek
rodzinny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny, świadczenie/ zasiłek pielęgnacyjny), alimenty (otrzymywane
dobrowolnie lub w wyniku egzekucji),świadczenia dla bezrobotnych, dochód z gospodarstwa rolnego, stypendia, praktyki
zawodowe, itp.

5. Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
Miesięczna wysokość dochodu nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm) która od 01.10.2012
wynosi 456,00 złotych. Dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej zgodnie
z art. 8 ust 3-13
Lp.

Rodzaj dochodu

Kwota za 1 m-c

1.

Wynagrodzenie za pracę netto (łączna kwota )

2.

Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinny z dodatkami)

3.

Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne,
świadczenia przedemerytalne

4.

Stałe zasiłki z pomocy społecznej

5.

Alimenty i świadczenia alimentacyjne

6.

Zasiłek dla bezrobotnych

7.

Dochody z gospodarstwa rolnego / ha przeliczeniowy x 250 zł = dochód/

8.

Dochody z działalności gospodarczej

9.

Inne dochody (np. praca dorywcza, sezonowa, za granicą RP)
DOCHÓD RAZEM:
Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie
(łączną sumę dochodów podzielić przez liczbę osób w rodzinie)

..................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

6. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody rodziny:
(* należy zaznaczyć dołączone załączniki stawiając znak X)

Nazwa załącznika

Lp.

□

1.

Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

2.

Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
(z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla
bezrobotnych) – właściwe podkreślić

□

3.

Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

□

4.
5.

Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy w formie świadczeń rodzinnych
Zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego.

6.

Kopia odpisu wyroku sądowego mówiąca o wysokości zasądzonych alimentów oraz przekaz lub przelew
pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów –

7.

Odcinek renty/emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty

8.

Oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac
dorywczych
Nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni

9.

10.

Zaświadczenie o
lub okresowego

korzystaniu

ze

świadczeń

pieniężnych

w

formie

zasiłku

stałego

□
□
□
□
□
□
□

Objaśnienia:

Wskazany we wniosku uczeń / wychowanek / słuchacz (otrzymuje / nie otrzymuje)* inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych ( podać źródło)
.....................................................................................................................................................................
w kwocie.......................................................miesięcznie
* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art.233 § 1 k.k. za złożenie fałszywego

oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie dla potrzeb
programu pomocy materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

………………………………………………
data i podpis wnioskodawcy

POUCZENIE
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do dnia 15 września danego roku
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie
terminu, jednak nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej złożenie wniosku.
2. Wniosek należy złożyć w Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 4
3.

Wnioskodawcy

przysługuje

prawo

dostępu

do

treści

swoich

danych

i

ich

poprawiania.

4. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłek okresowy i/lub stały) zamiast
zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub
oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje
stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
W
przypadku
zmiany
adresu
zamieszkania
wnioskodawcy
lub
ucznia
oraz zmiany szkoły lub zaprzestania nauki, przekroczenia kryterium dochodowego tj. 456,00 zł na
osobę w rodzinie wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji
Gminny
Zespół
Oświatowy
ul.
Piłsudskiego
4,
34-470
Czarny
Dunajec.
6. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę
przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego
podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda
osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium szkolne zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków
potwierdzających celowość wydatków .
INFORMACJA O WERYFIKACJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ WNIOSKU
wniosek spełnia kryteria przyznania pomocy

□
□

wniosek nie spełnia kryteriów przyznania pomocy

wnioskodawca spełnia kryteria przyznania pomocy

□
□

wnioskodawca nie spełnia kryteriów przyznania pomocy

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

.........................................................................
podpis pracownika

