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

.................................................................
(miejscowość, data)

............................................................................
............................................................................
(imię i nazwisko składającego wniosek,
adres zamieszkania, nr telefonu)

Do Burmistrza Książa Wlkp.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Na podstawie art. 90 n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r.,
poz. 1943 ze zm.) składam wniosek o przyznanie na rok szkolny 2017/2018 stypendium szkolnego
dla dziecka/dzieci*:
Lp.

Imię i nazwisko dziecka/dzieci*

Szkoła, adres szkoły, klasa

Szczegółowe dane dotyczące dziecka/dzieci* dołączam do niniejszego wniosku - załącznik nr 1.
* niepotrzebne skreślić

Typ szkoły (właściwe podkreślić) *: szkoła podstawowa, gimnazjum, klasa dotychczasowego gimnazjum,
liceum, technikum, szkoła branżowa, inny (jaki) …………………………………………………..
1. Oczekiwana forma udzielonego stypendium*:



całkowite/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:
 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (w tym w szczególności zakup artykułów szkolnych),
 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
2. Wniosek uzasadnia trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie występuje*:

bezrobocie,
niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania,
niepełna rodzina,
inne zdarzenie losowe - jakie? ………………………………………………………………………………
3. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym.

L.p.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Miejsce pracy/ nauki

Stopień
pokrewieństwa

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego

Wysokość
dochodu netto
w zł

…................... zł

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ................................................ zł
(słownie: .................................................................................................................................... zł)
Dochód netto ustalany jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 ze zm.).

4. Oświadczam, że:
wyrażam zgodę na przekazywanie świadczeń finansowych związanych z otrzymaniem przez mojego
syna/córkę stypendium szkolnego na poniższy rachunek bankowy.
Nr rachunku ......................................................................................................................................................
Nazwa banku ....................................................................................................................................................
Posiadaczem rachunku bankowego jest:………………………………………………………………………

5. Oświadczenia wnioskodawcy:
a) Ja niżej podpisany/a świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze 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
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) o składaniu
fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, składam stosowne do art. 75 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 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 2016r. poz. 1943 z zm.) niezwłocznie informować organ przyznający stypendium o wszelkich
zmianach okoliczności oraz o ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania na mój wniosek
stypendium szkolnego,
d) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922)
wyrażam zgodę na wykorzystanie danych zawartych we wniosku do realizacji programu przyznawania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendium szkolne. Zostałem/am
poinformowany/a o przysługującym mi prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i kontroli
przetwarzania.

..........................................................
(data, miejscowość)

…………..............................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)

Do wniosku załączam*:
1) Zaświadczenie o wysokości:
a) dochodu (netto) z zakładu pracy;
b) renty/emerytury (odcinek renty/emerytury);
c) alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie
komornika);
2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
3) oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
4) zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach z Ośrodka Pomocy Społecznej (za wyjątkiem: zasiłku
celowego, świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie - użytecznych, świadczenia wychowawczego
oraz dodatku wychowawczego (500+));
5) zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (kserokopia decyzji ustalającej podatek
rolny na rok bieżący);
6) zaświadczenie o innych otrzymywanych stypendiach socjalnych (rodzaj i wysokość).

________________________
* Właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 1

DANE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

1. Dane adresowe (wypełnia rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń)
Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia …….………………………..…. PESEL …………………………...
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:……………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania ucznia: ………………………………………………………………….
Ulica: …………………………………………… nr domu ………… nr mieszkania ……….
Miejscowość: ……………………………… województwo: ………………………………….

2. Oświadczenie (wypełnia rodzic/ opiekun prawny lub pełnoletni uczeń)
Oświadczam, że uczeń nie otrzymuje/otrzymuje* inne stypendium o charakterze
socjalnym przyznane przez …………………………………………………………………
w wysokości ………………………….. zł na okres …………………………………………...

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 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 dwudziestokrotności
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli 2 360,00 zł, a w przypadku
słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych, czyli 2124,00 zł)

Książ Wlkp., dnia…………………………..

……………………………………….
podpis rodzica/ opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia

