
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  w roku szkolnym 2016/2017
Dane osobowe ucznia:

Nazwisko i imię

     NR PESEL

Data i miejsce urodzenia

Imię i nazwisko 
wnioskodawcy

Numer dowodu 
osobistego

Nr telefonu 
kontaktowego
Nazwa Banku

Nr rachunku bankowego

2. Informacja o szkole
Nazwa szkoły

Typ szkoły (właściwe podkreślić): podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum, szkoła zasadnicza 

W roku szkolnym 2016/2017 jest uczniem klasy: 
3. Adres zamieszkania (jeżeli adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania proszę podać tylko 
                                                                              adres  zamieszkania)
   Miejscowość:                                                                                        Ulica:

   Kod pocztowy:                                                                                     Nr domu:                                   Nr mieszkania:

4. Uczeń spełnia następujące kryteria  (należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając znak X):
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 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 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  ust 1 ustawy o systemie oświaty
uczeń pochodzi z rodziny niepełnej

5. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy: (należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając znak X)
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,
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, artykułów szkolnych i inne zgodne z 
katalogiem wydatków
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 

6. Załączniki (należy zaznaczyć znakiem X dołączone dokumenty, które dotyczą wnioskodawcy):
1. zaświadczenie  od pracodawcy  lub oświadczenie  o wysokości  dochodu netto  z tytułu zatrudnienia  (  w tym umowy
zlecenia, umowy o dzieło) 
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku netto dla bezrobotnych
3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej
4. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
5. zaświadczenie o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego min. z tytułu 
kształcenia i rehabilitacji dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek wychowawczy, dodatek mieszkaniowy, zaliczka 
alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń

 6. kopia odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, przekazy, przelewy, zaświadczenie od 
komornika o egzekucji alimentów lub oświadczenie
7. kopia odpisu wyroku sądowego określającego kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób, przekazy, przelewy 
pieniężne lub oświadczenie
8.  zaświadczenie (nakaz płatniczy) lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych (1 hektar =288 zł)
9. zaświadczenie ZUS lub oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto z zasiłku przedemerytalnego, emerytury, 
renty inwalidzkiej, renty rodzinnej
10. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej    
11. informacja o innych otrzymywanych przez ucznia stypendiach o charakterze socjalnym ( jeżeli uczeń otrzymuje takie 
stypendium ze środków publicznych należy wskazać rodzaj stypendium, przez kogo i w jakiej wysokości jest wypłacane. 
Jeżeli nie proszę wpisać „nie dotyczy”)
 …..............................................................................................................................................................................................



OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że moja rodzina składa się z
niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym : 

Do niniejszego oświadczenia należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach dla każdej z niżej
wymienionych osób pełnoletnich  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty

dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony

Lp Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce pracy –
nauki

Stopień pokrewieństwa
do wnioskodawcy

Miesięcznaw wysokość
dochodu  netto w zł

1
wnioskodawca

2

3

4

5

6

7

                                                                        Łączny dochód całego gospodarstwa domowego
….............................

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ……………… ….................zł

(słownie: ……………………………………………………………………………… ….............................................zł)
OŚWIADCZENIA:

1) oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym, a wskazane dochody obejmują wszystkie źródła dochodów mojej rodziny;

2)  zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  organu  przyznającego  stypendium  o  zmianie  sytuacji
materialnej mojej rodziny oraz ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (np.
zmiana liczby członków rodziny, nierealizowanie obowiązku nauki, uzyskanie dochodu, podjęcie pracy za granicą)

Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z odsetkami. 

3)  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych do  celów  związanych  z  realizacją  pomocy  materialnej
o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm) 

……………………………………….                                                               ………………………………….
             miejscowość, data                                                                                             czytelny podpis 

Potwierdzenie dyrektora szkoły, dotyczące uczęszczania do szkoły.

   ………………………...                   ….............................................                  ………………………………….
              miejscowość , data                                                             pieczątka  szkoły                                                                                            podpis dyrektora

1.  Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto/osobę. 

2.  Wnioski  o  przyznanie  stypendium  szkolnego  należy  składać  w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego

w Głuchołazach, ul. Rynek 15 do dnia 15 września 2016 r., po wcześniejszym sprawdzeniu wniosku wraz

z załącznikami w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy

10 – budynek Liceum Ogólnokształcącego.

                                                                                                                                                                                                                                   


