Radomsko, dnia.........................................
WNIOSEK
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
stypendium szkolne

1. Dane rodzica, opiekuna prawnego, ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium
szkolnego:

……………………………………………………………………………………………..........……
Nazwisko i imię

PESEL

……………………………………………………………………………………………………......
Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

................................……………………………………………..…………………………………....
Telefon

Nr dowodu osobistego

Stan cywilny

2. Ubiegam się o przyznanie stypendium szkolnego z uwagi na trudną sytuację materialną
spowodowaną:

□ bezrobociem
□ niepełnosprawnością
□ ciężką lub długotrwałą chorobą
□ wielodzietnością
□ brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
□ alkoholizmem
□ narkomanią
□ rodziną niepełną
□ zdarzeniem losowym
3. Ubiegam się o świadczenia pomocy materialnej w formie:
(właściwe zakreślić)
a) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania,
b) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą,
c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
d) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania,
e) innej...............................................................................................................................................

I. Dane ucznia/słuchacza ubiegającego się o stypendium szkolne
1. Imię i nazwisko ucznia/słuchacza.........................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia.....................................................................PESEL......................................
Miejsce zamieszkania ucznia/słuchacza,
…………………………………………………………………………………………......................
Informacja o szkole/kolegium, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę w roku szkolnym
2017/2018:
1. Nazwa szkoły/kolegium………………………………………………….………………………..
2. Klasa /rok nauki…………………………………………………………....…….……………..…

II. Dane ucznia/słuchacza ubiegającego się o stypendium szkolne
1. Imię i nazwisko ucznia/słuchacza.........................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia.................................................................... PESEL......................................
Miejsce zamieszkania ucznia/słuchacza
……………………………………………………………….……………………………………….
Informacja o szkole/kolegium, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę w roku szkolnym
2017/2018:
1. Nazwa szkoły/kolegium………………………………………………………...…………………
2. Klasa /rok nauki………………………………………………………………….………………..

III. Dane ucznia/słuchacza ubiegającego się o stypendium szkolne
1. Imię i nazwisko ucznia/słuchacza.........................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia.................................................................... PESEL......................................
Miejsce zamieszkania ucznia/słuchacza
……………………………………………………………….……………………………………….
Informacja o szkole/kolegium, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę w roku szkolnym
2017/2018:
1. Nazwa szkoły/kolegium………………………………………………………...…………………
2. Klasa /rok nauki………………………………………………………………….………..……....

IV. Dane ucznia/słuchacza ubiegającego się o stypendium szkolne
1. Imię i nazwisko ucznia/słuchacza.........................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia.................................................................... PESEL......................................
Miejsce zamieszkania ucznia/słuchacza
……………………………………………………………….……………………………………….
Informacja o szkole/kolegium, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę w roku szkolnym
2017/2018:
1. Nazwa szkoły/kolegium………………………………………………………...…………………
2. Klasa /rok nauki…………………………………………………………..……….……………....

4. Moja rodzina (rodzice, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka, dziadkowie oraz pozostające na
utrzymaniu rodziców dzieci oraz inne osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) składa się z niżej
wymienionych osób, a jej dochody netto z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty
dochodu z m-ca, w którym wniosek został złożony, wynoszą:

Lp.

Nazwisko i imię

PESEL

Stopień

Miejsce

Wysokość

pokre-

pracy, szkoły

dochodu netto

wieństwa

Do wniosku dołączam:
1)
2)
3)
4)
5)

7)
8)

Informacja szkoły/kolegium
Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach z zakładu pracy albo oświadczenie
Informacja MOPS
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
Wyrok o rozwodzie, separacji i wysokości zasądzonych alimentów, zaświadczenie od komornika o wysokości
alimentów albo oświadczenie
Zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ze wskazaniem ilości ha
przeliczeniowych
Wydruk lub wyciąg z numerem konta bankowego
Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………

Za
bez
a)
b)
c)

dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca
względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszony o:
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

6)

poprzedzającego

złożenie

wniosku,

Pouczenie
Zostałem poinformowany/a, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do stypendium szkolnego mam
obowiązek powiadomienia o tym organ przyznający świadczenie.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych
z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

……………………………………………
Data i czytelny podpis składającego wniosek

INFORMACJA

dla osób ubiegających się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, na okres nie
dłuższy niż od września do czerwca roku następnego z wyłączeniem słuchaczy np. kolegiów służb
społecznych (październik – czerwiec).
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.
Po dniu 15 września wnioski o stypendium szkolne mogą być złożone tylko w szczególnie
uzasadnionych przypadkach:
- utraty dochodu w całości udokumentowanej świadectwem pracy wraz z zaświadczeniem z PUP
o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, lub zaświadczeniem z PUP o utracie prawa do zasiłku dla
bezrobotnych
- rozpoczęcia nauki przez dziecko z powodów np. zdrowotnych lub innych później niż
z początkiem września
- powiększenia składu rodziny (np: urodzenie dziecka), które spowoduje zmniejszenie dochodu,
po przeliczeniu na osobę w rodzinie.
3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.
4. Wysokość stypendium określa ustawa o systemie oświaty oraz regulamin udzielania pomocy
materialnej (Uchwała Rady Miasta).
5. Podstawowym warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia(ów) jest kryterium
dochodowe – dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia
wniosku. Osoba składająca wniosek we wrześniu jest zobowiązana udokumentować dochód rodziny
z miesiąca sierpnia 2017r. Dochód ten nie może być wyższy niż 514.00 zł netto na osobę w rodzinie.
a) Członkami rodziny są: rodzice, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka,
dziadkowie oraz pozostające na utrzymaniu rodziców dzieci oraz inne osoby wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
6. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego osoba ubiegająca się o stypendium szkolne ma
obowiązek udokumentować ten fakt zaświadczeniem o wielkości gospodarstwa ze wskazaniem ilości ha
przeliczeniowych.
7. Do dochodu nie wlicza się:
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, świadczenia wychowawczego-500 plus,
zasiłku celowego
• innej pomocy o charakterze socjalnym, (m. in. stypendiów za wyniki w nauce lub za
osiągnięcia sportowe) przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
• wartości świadczeń w naturze
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie
użytecznych.
• dochodów z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
8.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem pkt 9.
9. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym może otrzymać stypendium szkolne w
wysokości, która łącznie
z innym stypendium o charakterze socjalnym nie przekracza
kwoty 2480.00 zł w roku szkolnym.
1.

UDOKUMENTOWANIE DOCHODU OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.
Dochód ustala się na podstawie:
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenia podatnika
o wysokości dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym
za rok poprzedzający rok podatkowy. Dochód ten będzie dzielony przez 12 lub tę ilość miesięcy,
w których podatnik prowadził działalność.

2. Opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dochód ustala się na podstawie:
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzonej działalności gospodarczej i formie jej
opodatkowania oraz oświadczenia podatnika o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku.

