Piwniczna-Zdrój, dn. …………………

BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDROJU

nr ew.wniosku

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM/ZASIŁKU* SZKOLNEGO
w roku szkolnym 20…/20…
WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI
1. Wnioskodawcą jest (niepotrzebne skreślić)*: rodzic – pełnoletni uczeń – opiekun prawny ucznia niepełnoletniego – dyrektor szkoły
2. Dane wnioskodawcy:
Nazwisko i imię
Telefon kontaktowy
Na podstawie art.90n ust.2 ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r. poz.1481 z późn.zm.) wnoszę o przyznanie stypendium/zasiłku**
szkolnego dla ucznia:

3. Dane osobowe ucznia
Nazwisko
Imiona
Nazwisko i imię ojca
Nazwisko i imię matki
PESEL ucznia
4. Informacja o szkole
Nazwa szkoły
Typ szkoły
Ulica
Kod pocztowy
W roku szkolnym 20…/20… jestem uczniem klasy
…………………………………………………….
Typ szkoły:
❑ Podstawowa

❑ Liceum profilowane/
ogólnokształcące
❑ Technikum

5. Adres stałego zameldowania
Ulica
Kod pocztowy
6. Adres zamieszkania
Ulica
Kod pocztowy

❑
❑
❑
❑
❑

Data i miejsce urodzenia

Miejscowość
Województwo
Potwierdzenie szkoły

Branżowa szkoła I stopnia
Branżowa szkoła II stopnia
Policealna szkoła zawodowa
Kolegia pracowników służb społ.
Inne

...............................................
(pieczęć szkoły i podpis)

Miejscowość
Województwo
Miejscowość
Województwo

7. Uczeń spełnia następujące kryteria (należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając znak X i dołączyć dokumenty potwierdzające stan faktyczny):
❑ miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593, z późn.zm.),
❑ w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub inna okoliczność o której mowa
w art.90d ustawy,
❑ uczeń pochodzi z rodziny niepełnej,
❑ uczeń pobiera pomoc socjalną z innego źródła (jeżeli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości).

Krótki opis sytuacji materialnej/ zdarzenia losowego: ...........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy: (wniosek może być udzielony w jednej lub kilku formach)
❑ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. naukę języków obcych),
❑ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym tj.: a)zakup podręczników, lektur, słowników; b)zakup artykułów szkolnych; c) zakup pomocy dydaktycznych;
d) zakup obuwia sportowego i stroju gimnastycznego na zajęcia w-f; e) inne (wymienić jakie) ……………………………………………………………………
❑ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (adres internatu, bursy, kwoty odpłatności za internat,
bursę i wyżywienie w skali miesiąca, opłaty za przejazd z miejsca zamieszkania do szkoły) - dotyczy tylko uczniów szkól ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o
których mowa w art. 90d ust 3 ustawy o systemie oświaty.
❑ świadczenia finansowego – tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe - art.90d ust. 5.
9. Realizacja stypendium/zasiłku szkolnego:
1) Oświadczam, że posiadam rachunek bankowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – prawo bankowe (tj.: Dz.U.z 2002r.
Nr 72, poz.665 z późn. zm.)
....................................................................................................................................................................
(nazwa banku)
....................................................................................................................................................................
(nr rachunku bankowego – 26 cyfr)
W związku z powyższym, w przypadku przyznania wnioskowanego stypendium/zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego, wyrażam zgodę
na przekazywanie przyznanej pomocy na wskazany wyżej rachunek bankowy.
...................................................................
data i podpis wnioskodawcy
2) Oświadczam, że w przypadku przyznania wnioskowanego stypendium/zasiłku szkolnego, wyrażam zgodę na przekazywanie przyznanej pomocy
w formie świadczenia pieniężnego za pokwitowaniem w kasie.
...................................................................
data i podpis wnioskodawcy
9. Załączniki dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny wnioskodawcy - na podstawie art.90n ust.4 pkt.3 ustawy o systemie oświaty Dz.U. z 2019r.
poz.1481 z późn.zm.; art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593 z późn.zm.; art.1 ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla
obywateli i przedsiębiorców Dz.U. z 2011r. Nr 106, poz.622 z późn.zm. (zaznaczyć właściwe stawiając znak X)
❑ oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
❑ zaświadczenie/oświadczenie/kopia decyzji o korzystaniu i wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłku stałego/okresowego/rodzinnego/
pielęgnacyjnego/z tyt. samotnego wychowywania dziecka) bądź o nie pobieraniu świadczeń,
❑ zaświadczenie o otrzymaniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
❑ dokumenty potwierdzające otrzymanie zaliczki alimentacyjnej,
**

zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

❑

zaświadczenie/oświadczenie 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) lub oświadczenie o pozostaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu,
zaświadczenie/oświadczenie z zakładu pracy o wysokości uzyskanego dochodu netto obliczonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło) lub oświadczenie o wysokości dochodów z prac dorywczych – właściwe podkreślić,
oświadczenie/odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy oraz decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty (rodzinnej/inwalidzkiej) - właściwe podkreślić
kopia odpisu sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie (przekazy, przelewy pieniężne, zaświadczenie od komornika
o egzekucji alimentów, w przypadku dobrowolnych alimentów - oświadczenie) – właściwe podkreślić,
kopia odpisu wyroku sądowego określającego kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
zaświadczenie właściwego organu gminy/oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz
płatniczy za dany rok,
zaświadczenie/oświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny prowadzących działalność gospodarczą na
zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej,
oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem,
zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię potwierdzające posiadanie statusu ucznia/studenta – dot. szkół ponadgimnazjalnych,
informacja o sytuacji pełnoletnich dzieci (szkoła, praca, bezrobocie) – zaświadczenia/oświadczenia w/w j.w.
inne ……………………………………………………………………………………………………………………………….………...

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

10. Oświadczenia:
a) Ja niżej podpisany(a) świadomy(a) i uprzedzony(a )o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
Kodeks Karny (Dz.U. 2019r. poz. 1950 z późn.zm.) o składaniu fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy oświadczam, że wszystkie
powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą,
b) Ja niżej podpisany(a) świadomy(a) i uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
Kodeks Karny (Dz.U. 2019r. poz. 1950 z późn.zm.) o składaniu fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, składam stosowne
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,
c) zobowiązuję się – zgodnie z art.90o ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r. poz. 1481 z późn.zm.) niezwłocznie
informować organ przyznający stypendium o wszelkich zmianach okoliczności oraz o ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania na
mój wniosek stypendium szkolnego,
d) oświadczam, iż wniosek o stypendium szkolne składam tylko w gminie Piwniczna-Zdrój oraz że uczeń nie otrzymuję innego stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych/Uczeń otrzymuje-stara* się w roku szkolnym………/…….. o inne stypendia o charakterze
socjalnym ze środków publicznych*.

e) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn.zm.) wyrażam
zgodę na wykorzystanie danych zawartych we wniosku do realizacji programu przyznawania i wypłaty pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendium/zasiłku szkolnego.
...............................................
miejscowość, data

.............................................................
podpis wnioskodawcy

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
11. Dane dotyczące gospodarstwa domowego
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Do niniejszego oświadczenia należy załączyć odrębne zaświadczenie/oświadczenie o dochodach dla każdej niżej wymienionej osoby, z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Za dochód poszczególnych członków rodziny należy wpisać sumę miesięcznych przychodów z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania z wyjątkiem: jednorazowego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze,
świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych, zasiłku celowego oraz zasiłku szkolnego, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1ha
przeliczeniowego, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej dla osób represjonowanych z powodów politycznych oraz świadczeń wychowawczych i dodatków
wychowawczych (500plus), świadczeń z tyt. Kraty Polaka. W przypadku utraty dochodu przez danego członka rodziny należy podać dochody członków rodziny z
miesiąca złożenia wniosku. Do uzyskanych przychodów nie wlicza się: podatku dochodowego od osób fizycznych (należy wstawić dochód netto), płaconych przez
członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Imię i nazwisko

PESEL

Miejsce pracy – nauki

Stopień
pokrewieństwa
(w stosunku do
ucznia)

Wysokość
dochodu
w zł (netto)

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

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego

…….................zł

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ................ zł. (słownie: ...................................................................................................... zł)
Uprzedzony o odpowiedzialności potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwości danych zamieszczanych w niniejszym oświadczeniu.

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

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

miejscowość, data

podpis wnioskodawcy

Miesięczna wysokość dochodu netto na jedną osobę w rodzinie uprawnia/nie uprawnia* do ubiegania się o stypendium/zasiłek
szkolny.
(data)

(podpis przewodniczącego Komisji Stypendialnej/
odpowiedzialnego pracownika ZEAS)

