
Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/259/10 Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Zduny

Kierownik
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zdunach 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

……………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica, pełnoletniego ucznia lub słuchacza składającego wniosek)

……………………………………………………………………………………………Tel:  …………………
    (adres zamieszkania i telefon kontaktowy składającego wniosek)

Składam wniosek  o  przyznanie  w roku  szkolnym 20....../20......  stypendium szkolnego dla
ucznia /słuchacza/:

1. Dane osobowe ucznia

Nazwisko

Imię

Imiona rodziców

Data i miejsce urodzenia

2. Adres stałego zameldowania

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

3. Adres do korespondencji

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

4. Inne dane

PESEL

NIP



5. Informacje o szkole

Nazwa szkoły

Klasa

Adres szkoły

6. Wnioskowana forma stypendium szkolnego

 Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania

 Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników

  Całkowite  lub  częściowe  pokrycie  kosztów  związanych  z  pobieraniem  nauki  poza  miejscem
zamieszkania

 Świadczenie pieniężne

7.1. W rodzinie występuje jedna z następujących okoliczności:

   bezrobocie                            niepełnosprawność       ciężka lub długotrwała choroba 

  wielodzietność                      brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych

    alkoholizm                            narkomania                  niepełna rodzina                zdarzenie losowe

7.2. Uzasadnienie złożenia wniosku
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7.3.  Świadomy(a)  odpowiedzialności  za  podanie  nieprawdziwych  danych,  oświadczam,  że
rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym:

Nazwisko i imię PESEL
Miejsce nauki lub

pracy
Stopień

pokrewieństwa

Wysokość
dochodu

miesięcznego 
w zł (netto)

7.4. Łączny miesięczny dochód netto rodziny

7.5. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę
w gospodarstwie domowym

Oświadczam,  że  powyższy  wniosek  został  wypełniony  zgodnie  z  prawdą  i  że  jestem  świadomy(a)
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  dla  celów  związanych  z
przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym z Ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j.: Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

Rodzice/opiekunowie  prawni  ucznia  otrzymującego  stypendium  szkolne  lub  pełnoletni  uczeń  są
obowiązani niezwłocznie powiadomić Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zdunach o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności  z  tytułu  nienależnie  pobranego  stypendium  podlegają  ściągnięciu  w  trybie  przepisów  o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zduny, dnia  …....................................            …................................................................
     Czytelny podpis składającego wniosek



Pouczenie

Do wniosku należy dołączyć:
1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń

pieniężnych  z  pomocy społecznej,  nie  wymaga się  dokumentów do ustalenia  sytuacji  dochodowej
osoby lub rodziny (art. 90n ust.5 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla pozostałych osób, dokumentami niezbędnymi do
ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny są:

➢ zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto z ostatniego miesiąca pracy uzyskanych
przez danego członka rodziny,

➢ zaświadczenie  o  wysokości  wynagrodzenia  uzyskanego  na  podstawie  umowy agencyjnej,  umowy
zlecenia, umowy o dzieło,

➢ odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy oraz decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty,
➢ decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku

przedemerytalnego,
➢ decyzja  w  sprawie  przyznania  dodatku  mieszkaniowego,  rodzinnego,  pielęgnacyjnego,  wraz  z

dodatkami do zasiłku rodzinnego,
➢ w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

– zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny
jeżeli  dochody  te  podlegają  opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych  na
zasadach ogólnych,

– zaświadczenia z urzędu skarbowego określające sposób opodatkowania oraz wysokość należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzję ustalające wysokość podatku dochodowego
w formie karty podatkowej,

– dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
– oświadczenia  członków  rodziny  o  wysokości  uzyskanego  dochodu,  jeżeli  członkowie  rodziny

rozliczają  się  na  podstawie  przepisów o  zryczałtowanym podatku  dochodowym od  niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

➢ pisemne oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego
opodatkowaniu,

➢ zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni, albo nakaz płatniczy na ten rok,

➢ zaświadczenie z Urzędu Pracy dot. prawa lub braku prawa do zasiłku oraz zaświadczenia o wysokości
(netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp. w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej
– własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów,

➢ oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów na rzecz osób w rodzinie (potwierdzone odpisem
wyroku sądu i przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku),

➢ w przypadku alimentów zasądzonych lecz nieotrzymywanych – aktualne zaświadczenie komornika o
braku możliwości ich wyegzekwowania,

➢ w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny – zaświadczenie wystawione przez szkołę
potwierdzające posiadanie statusu ucznia,

➢ w  przypadku  studiujących  członków  rodziny  –  zaświadczenie  wystawione  przez  uczelnię
potwierdzające  posiadanie  statusu  studenta  oraz  zaświadczenie  o  wysokości  otrzymywanego
stypendium,

➢ dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny
uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,

➢ inne, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego.


