Nr ewidencyjny wniosku:...............................
DANE WNIOSKODAWCY
…...............................................
Imię i nazwisko
…................................................
Adres
…..................................................
nr telefonu
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1. Dane osobowe uczniów:
Pełna nazwa i adres szkoły
Imię i nazwisko:
(adres)
PESEL
Imię i nazwisko:
(adres)
PESEL
Imię i nazwisko:
(adres)
PESEL
Imię i nazwisko:
(adres)
PESEL
Imię i nazwisko:
(adres)
PESEL
Imię i nazwisko:
(adres)
PESEL
Imię i nazwisko:
(adres)
PESEL
Imię i nazwisko:
(adres)
PESEL
Imię i nazwisko:
(adres)
PESEL
Imię i nazwisko:
(adres)
PESEL

klasa

2. Kryteria uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej:
a) miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza
kwoty 528 zł., o której mowa w art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) – oświadczenie o sytuacji
rodzinnej i materialnej ucznia stanowi załącznik nr 1 do wniosku,
b) w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, alkoholizm, narkomania lub inna okoliczność, o której mowa w art. 90 d
ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. 2019, poz.1481 ze zm.)
c) uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
3. Wnioskuję o udzielenie stypendium w formie (należy zaznaczyć właściwe):
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych:
kołach zainteresowań, zajęciach ,,zielonej szkoły”, nauce języka obcego,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników, słowników, lektur, innych książek niezbędnych w procesie edukacyjnym,
c) odzieży i obuwia sportowego,
d) przyborów szkolnych,
e) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania,
f) świadczenia pieniężnego (stypendium może być również przyznane w formie
świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie
stypendium w w/w formie jest niemożliwe lub niecelowe).
Uzasadnienie: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
4. Oświadczam, że nie otrzymuję innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych.
...................................................
Podpis rodzica, opiekuna
lub pełnoletniego ucznia

1. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza 1984 zł.
2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie
powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, z
siedzibą w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, zwane dalej „Administratorem”; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu weryfikacyjnego
związanego z przyznaniem stypendium szkolnego o charakterze socjalnym i nie będą
udostępniane innym podmiotom komercyjnym w celach marketingowych,
- podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyraźna zgoda
- podanie danych jest niezbędne do wydania decyzji w sprawie stypendium szkolnego dla
uczniów o charakterze socjalnym w przypadku niepodania danych niemożliwe jest jej
wydanie,
- posiada Pani/Pan prawo do:
•

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

•

przenoszenia danych,

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do dokonania
procedury.
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Jarosław Bartkowiak.

Otrzymałam/em

………………………………………………………
Data, podpis

Załącznik nr 1 do wniosku
OŚWIADCZENIE O SYTUACJI
RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: ..................................................................................
2. Dane dotyczące gospodarstwa domowego:
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym i osiągnęła dochód w poniższej wysokości - do niniejszego oświadczenia należy
załączyć odrębne zaświadczenia o dochodach dla każdej niżej wymienionej osoby.
Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

Stopień
pokrewieńst
wa

Miejsce pracy lub nauki

Wysokość
dochodu
w zł netto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3. Łączny dochód całego gospodarstwa domowego ....................................................zł
4. Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi: ................zł
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, zgodnie z art.233§ 1
Kodeksu Karnego oświadczam, że dane podane przeze mnie we wniosku są zgodne ze stanem
faktycznym. W przypadku zmian mających wpływ na prawo do stypendium szkolnego
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić organ przyznający to stypendium.

...........................................
miejscowość, data

................................................................
podpis rodzica, opiekuna
lub pełnoletniego ucznia

Wniosek nr ……………………………………………………..

(wypełnia komisja weryfikacyjna)

Dochód na jednego członka rodziny: …................................................................
Grupa dochodowa:

….................................................................

Miesięczna kwota stypendium: ….................................................................

Podpisy członków komisji
….....................................................
….....................................................
….....................................................

Załącznik nr 2 do wniosku

OŚWIADCZENIE

W przypadku przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pomocy materialnej o charakterze
socjalnym wyrażam zgodę na :
Przekazanie stypendium szkolnego na rachunek bankowy:
Numer rachunku ................................................................................................
( proszę wpisać 26 cyfrowy numer rachunku )
Imię i nazwisko, adres właściciela konta
.....................................................................................................................................
….............................................…
(podpis)

Objaśnienia oraz informacje dodatkowe do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2020/2021
UWAGA
Każdy wniosek powinien zawierać zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (netto) oraz
pozostałe dokumenty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub z miesiąca, w którym
wniosek został złożony.
Rodzaj dochodu

Wymagane dokumenty

Umowa o pracę

zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (netto) z
miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wystawia pracodawca

Umowa zlecenie lub umowa o dzieło

umowa lub rachunek

Renta, emerytura lub świadczenia przedemerytalne

odcinek świadczenia lub decyzja z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku

Dochody z działalności gospodarczej
prowadzonej na zasadach ogólnych (KPiR)

PIT 5 lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

prowadzonej w formie uproszczonej

zeznanie za poprzedni rok podatkowy lub
zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego za
poprzedni rok podatkowy.

prowadzonej w formie zryczałtowanego podatku
dochodowego

zaświadczenie z US lub dowody opłacania składek
w ZUS.

prowadzonej w formie karty podatkowej

decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
oświadczenie o osiągniętym dochodzie

Dochody z gospodarstwa rolnego

zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości
gospodarstwa

Zasiłek okresowy lub stały z pomocy społecznej,

zaświadczenie o korzystaniu ze świadczenia
pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku
okresowego lub stałego z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku lub miesiąca w którym wniosek
został złożony.

Zasiłek rodzinny + dodatki

zaświadczenie z MOPS

Dodatek mieszkaniowy

zaświadczenie z MOPS

Alimenty/ zaliczka alimentacyjna

wyrok w sprawie o alimenty lub decyzja
przyznająca
zaliczkę alimentacyjną lub
zaświadczenie od komornika lub w przypadku
alimentów dobrowolnych – oświadczenie lub
dowód wpłaty.

Stypendia

zaświadczenie z instytucji przyznającej stypendium

Inne dochody

oświadczenie wnioskodawcy

Inne dokumenty:
alimenty płacone na rzecz innych osób spoza
gospodarstwa domowego

zaświadczenie
oświadczenie

osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy

zaświadczenie

o

wysokości

zajęcia

lub

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów (netto) z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w których wniosek został złożony, bez względu
na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
 miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

UWAGA!
W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczenia w formie pieniężnej Wnioskodawca jest
zobowiązany do szczegółowego rozliczenia świadczenia na podstawie rachunków wystawionych
na rodzica lub pełnoletniego ucznia, potwierdzających wydatki na cele edukacyjne.
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO
15 WRZEŚNIA 2020 r. w BIURZE PODAWCZYM (parter) URZĘDU MIEJSKIEGO W
PUSZCZYKOWIE
Słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i
kolegiów pracowników służb społecznych wnioski składają w terminie
do 15 października br.

