Biały Dunajec, dnia.......................................

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

nazwisko i imię wnioskodawcy
..................................................................................................................

adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, kod poczt.)
..................................................................................................................

adres zameldowania (miejscowość, ulica, nr domu, kod poczt.,)
………………………................................................................................

numer dowodu osobistego
………………………................................................................................

Nr telefonu

WNIOSEK
o przyznanie w roku szkolnym 2016/2017 pomocy materialnej o charakterze
socjalnym w formie stypendium szkolnego dla:
L.P

Nazwisko i imię ucznia
Adres zamieszkania

Data i miejsce
urodzenia

Nazwa i adres szkoły

Klasa

Nazwisko i imię ucznia
Adres zamieszkania

Data i miejsce
urodzenia

Nazwa i adres szkoły

Klasa

Nazwisko i imię ucznia
Adres zamieszkania

Data i miejsce
urodzenia

Nazwa i adres szkoły

Klasa

1

PESEL

L.P
2

PESEL

L.P
3

PESEL

L.P

Nazwisko i imię ucznia
Adres zamieszkania

Data i miejsce
urodzenia

Nazwa i adres szkoły

Klas
a

Nazwisko i imię ucznia
Adres zamieszkania

Data i miejsce
urodzenia

Nazwa i adres szkoły

Klasa

Nazwisko i imię ucznia
Adres zamieszkania

Data i miejsce
urodzenia

Nazwa i adres szkoły

Klasa

Nazwisko i imię ucznia
Adres zamieszkania

Data i miejsce
urodzenia

Nazwa i adres szkoły

Klasa

4

PESEL

L.P
5

PESEL

L.P
6

PESEL

L.P
7

PESEL

Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną, wynikającą w szczególności z:



 niepełnosprawności (potwierdzonej

 ciężkiej lub długotrwałej choroby

orzeczeniem)

(potwierdzonej zaświadczeniem
lekarskim)

 alkoholizmu lub narkomanii





 wielodzietności

 braku umiejętności wypełniania

 inne/ wymień jakie: (nie wymieniać

funkcji opiekuńczo-wychowawczych

niskiego dochodu)

bezrobocia (musi być
potwierdzone zaświadczeniem z PUP)

rodzina niepełna

Okoliczności należy potwierdzić stosownym
zaświadczeniem lub innym dokumentem

wystąpienie zdarzenia losowego



zaznaczyć wybrane pozycje

Pożądana forma stypendium szkolnego (zakreślić odpowiedni prostokąt):



całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także
realizowanych poza szkołą
Zajęcia edukacyjne, które będą opłacane ze stypendium ucznia:....................................................................

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów na cele edukacyjne /wymienione w objaśnieniu/ : dla ucznia:
.......................................................................................................................................................................



całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich ,nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych): czesne, zwrot za bilety- dla ucznia:
............................................................................ .............................................................................................



inna forma (stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie - art. 90d
ust. 5 ustawy o systemie oświaty): dla ucznia
........................................................................... ........................................................................................................
Oświadczenie wnioskodawcy o liczbie osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i o wysokości
dochodów netto uzyskiwanych w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

L.P.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy /
nauki / informacja o
statusie
bezrobotnego,
otrzymywaniu
renty/emerytury/
alimentów/zasiłków
itp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Dochód miesięczny uzyskiwany z gospodarstwa rolnego: ilość ................. ha przeliczen. x 288,00 zł

Wysokość
dochodu netto
za miesiąc
poprzedzający
złożenie wniosku

Wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób (należy dołączyć dokumenty potwierdzające
wysokość alimentów)

Łączny dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wynosi:
netto ................................ zł

٪ ........... = .............................. zł

● Jeśli uczeń korzysta z innego rodzaju stypendium o charakterze socjalnym należy podać: rodzaj
stypendium, organ przyznający stypendium, okres na jaki zostało ono przyznane i miesięczną
wysokość stypendium.
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.

Numer konta bankowego (jeśli wnioskodawca posiada) :

W banku : ............................................................................................................................................
W przypadku, jeśli rodzina nie korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dołącza
konieczne dokumenty :
Inne dokumenty (wymienić ilość i rodzaj dokumentów uzasadniających prawo do uzyskania pomocy) :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Pouczenie:
Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie
powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania
stypendium szkolnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu przyznania pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2016r., poz.922 z późń. zm./
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym
Dunajcu o każdej zmianie lub ustaniu przyczyn będących podstawa przyznania stypendium, a także o fakcie
zaprzestaniu nauki przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania.
Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co potwierdzam
własnoręcznym podpisem.
Art.233 K.K. § 1 – Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

...................................................................
(własnoręczny podpis wnioskodawcy)

OBJAŚ NIENIA:
Podstawy prawne dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 2156 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 930 z późn. zm.);
Uchwała Rady Gminy biały Dunajec w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Biały Dunajec.
Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie albo oświadczenie członka rodziny o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez
ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
b) dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
c) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej,
o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do
zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o
pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
d) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach
przeliczeniowych (nakaz płatniczy do wglądu),
e) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem
bankowym itp.),
f) decyzję o przyznanych zasiłkach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego (do wglądu),
g) zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Zaświadczenie powinno zawierać informację o wysokości: przychodu, kosztów
uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem, a kosztami jego uzyskania, odliczonych od dochodu
składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie
zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
h) zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zaświadczenie powinno
zawierać informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacania składek w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych.
i) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych – zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o statusie ucznia
w roku szkolnym 2016/2017.
j) oświadczenie o osiąganych dochodach z pracy dorywczej.
k) dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
l) inne zaświadczenia, których potrzeba załączenia wynika z treści wniosku,
Wyciąg z ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.)
Art. 90d. […]
7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne
nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.930 z późn.zm.). Obecnie jest to wysokość 514,00 zł., netto.
8. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13
ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których
mowa w art. 90c ust. 2 i 3.
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów na cele edukacyjne :

1.Przybory szkolne,
2.Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki,
3.Tornistry, stroje i obuwie sportowe,
4.Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego , służący wyłącznie do edukacji
sportowej,
5. Fartuchy czy rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych,
6.Komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu
7.Następujące opłaty: (zajęcia edukacyjne, pozaszkolne np. języków obcych, wycieczki turystycznokrajoznawcze, wyjścia do kin, teatrów, wyjazdy na: „zieloną szkołę”.
8.Mundurki szkolne i stroje galowe na akademie szkolne.

