Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego)
na rok szkolny ...........................................
Wnioskodawca : ........................................................................................................................
( pełnoletni uczeń, rodzice ucznia, opiekun prawny, dyrektor szkoły/kolegium/ośrodka)

I. Informacje ogólne
Imię i nazwisko ucznia
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania
Nazwa i adres szkoły
Typ szkoły: (podstawowa,
gimnazjum, liceum,
technikum, zasadnicza
szkoła zawodowa, inna)
Klasa
Telefon domowy
II. Informacja o sytuacji rodziny ucznia:
W rodzinie ucznia występuje (należy podkreślić właściwe)
1. Bezrobocie
2. Niepełnosprawność
3. Ciężka lub długotrwała choroba
4. Wielodzietność
5. Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych
6. Alkoholizm
7. Narkomania
8. Niepełna rodzina
9. Zdarzenie losowe
III. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż pieniężna
(należy podkreślić właściwe)
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym
wyrównawczych, wykraczających poza plan nauczania lub realizowane poza szkołą
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania
IV. Informacja o sytuacji materialnej rodziny ucznia za miesiąc poprzedzający
złożenie wniosku

1. Oświadczam, że rodzina moja składa się z następujących osób * , których dochody
wyniosły :
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Źródło dochodu

Wysokość
dochodu (netto)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*Pod
pojęciem
rodziny
należy
rozumieć
osoby
spokrewnione
i
nie
spokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Należy wpisać wszystkich
członków rodziny niezależnie od tego czy uzyskują dochód czy nie.

2. Ogólny dochód w rodzinie z wyszczególnieniem źródła uzyskania:
Lp.

Wyszczególnienie
Kwota netto
Wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy-zlecenia, umowy o
dzieło (potwierdzenie zaświadczeniami pracodawcy zawierającymi informacje

1.

o wysokości kwoty brutto, zaliczki na podatek dochodowy, składki na
ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne w części
finansowanej przez ubezpieczonego oraz kwoty netto wynagrodzenia)

Działalność gospodarcza wykonywana na zasadach:
A) Ogólnych (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu
2.

uzyskanego w poprzednim roku podatkowym – dochód ten dzieli się przez
liczbę miesięcy w których prowadzona była działalność)

B) Ryczałtu (zaświadczenie Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,
dowody opłacania składek na ubezpieczenie oraz oświadczenie o wysokości
dochodu)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Świadczenia z ZUS: emerytura, renta inwalidzka, renta rodzinna,
świadczenie przedemerytalne (decyzja, odcinek lub zaświadczenie z ZUS)
Zasiłki z pomocy społecznej:
stały, okresowy (decyzja lub
zaświadczenie z GOPS)

Świadczenia z PUP: zasiłek dla bezrobotnych, stypendia, dodatki
szkoleniowe, aktywizacyjne (zaświadczenia z PUP)
Świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek
pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne (decyzja o przyznaniu)
Dodatek mieszkaniowy (decyzja o przyznaniu świadczenia)
Alimenty (kopia wyroku lub decyzja o przyznaniu z funduszu
alimentacyjnego)

Dochód z gospodarstwa rolnego (nakaz podatkowy lub zaświadczenie o
ilości ha przeliczeniowych, dowód opłacania składek KRUS za ostatni kwartał)
Pobierane stypendia (decyzja o przyznaniu)
Inne dochody np. praca dorywcza (oświadczenie)
Pozostałe dochody (wymienić jakie)

Dochód miesięczny w rodzinie wyniósł ogółem

Wyżej wymienione dochody mogą być potwierdzone również oświadczeniem złożonym pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

3.Zobowiązania ponoszone przez członków rodziny ucznia:
Alimenty świadczone na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego
(kopia wyroku, oświadczenie + dowody wpłaty)

4.Wyliczenie dochodu rodziny:
Dochód rodziny (2 – 3)
Liczba osób w rodzinie
Dochód na jedna osobę w rodzinie

V. Konto bankowe
Przyznane stypendium proszę przekazywać na konto nr:
.....................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę, aby świadczenia przekazywane były na konto wskazanej przez
mnie osoby: ( wypełnić w przypadku gdy właścicielem konta jest inna osoba
niż wnioskodawca)
.....................................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko właściciela konta)
................................................................................................................................................................. ....................
( adres właściciela konta)
...............................................................................
...............................................................................
(data i podpisy obojga rodziców lub pełnoletniego ucznia)

VI. Pouczenie
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że dane zawarte we
wniosku są zgodne z prawdą.
Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kierownika GOPS 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.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów związanych
z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
...............................................................................
...............................................................................
(data i podpisy obojga rodziców lub pełnoletniego ucznia)
Wniosku należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do dnia 15 września,
a w przypadku słuchaczy kolegium do dnia15 października.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Adnotacje urzędowe: ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

