Krościenko Wyżne, dnia ...........................

WNIOSEK
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM
1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………....................................……………….….…………….
2. Data urodzenia ucznia ……………………....….………......................…………………..............…….….……….
3. Imię i nazwisko matki ucznia:……………….......................………....….................………….……….…................
4. Imię i nazwisko ojca ucznia: …………………...................................……….....…………….………….….………
5. Telefon kontaktowy:………………………………...................................………….……………………………….
6. Adres zamieszkania: ……………………….……...................................…………….…….….………….................
7. Nazwa i adres szkoły (kolegium, ośrodka) do której uczeń uczęszcza: …...…........................................…………..
……………………………………………………………………………...................................…………………...
8. Klasa ………………...................................………………………………………………………………………….
9. Typ szkoły1: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła
branżowa I stopnia, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, inne
..................................................................................................................................................................................
10. Wnioskuję o przyznanie1 :
a) stypendium szkolnego
b) zasiłku szkolnego
11. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej 2:
□ a) 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,
□ b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
□ c) całkowite lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych).

12. Informacja o sytuacji rodziny ucznia.
W rodzinie ucznia występuje1:
a) bezrobocie
b) niepełnosprawność
c) ciężka lub długotrwała choroba
d) wielodzietność
e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
f) alkoholizm lub narkomania
g) uczeń pochodzi z niepełnej rodziny
h) w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe
- art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.)
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2

Należy podkreślić właściwe
Należy wybrać jedną lub kilka pożądanych formy pomocy materialnej.

13. Informacja o dochodach w rodzinie.
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym (rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące):
Nazwisko i Imię
Stopień
Dochód miesięczny
Lp.
Data urodzenia
członka rodziny
pokrewieństwa
w zł (netto)*
1.

stypendysta

2.
3.
4.
5.
6.
7.
RAZEM
* należy wykazać dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku

14. Rodzina stypendysty posiada/nie posiada 3 gospodarstwo rolne o powierzchni .....................
przeliczeniowych – x ………,….. zł. = ................................ zł miesięcznie.

ha

UWAGA: Nie wylicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 oraz ust.3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z póżn.zm.) za
dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,
w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu
wykonywania prac społecznie użytecznych;
5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992) i pomocy pieniężnej, o której
mowa w art. 19 pomoc pieniężna ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r.
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym
w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752),
w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III
Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r.
poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a świadczenie pieniężne ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1272 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 1095);
9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność
i niepodległość Polski (Dz. U. poz.2529);
10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a nagroda specjalna Prezesa Rady Ministrów ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171).
Za źródła dochodów uważa się w szczególności: wynagrodzenie za pracę wynikającą z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło;
wynagrodzenie za płatną praktykę; świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj.: zasiłek rodzinny oraz dodatki do
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Należy podkreślić właściwe

zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wraz
z dodatkiem; świadczenie rodzicielskie; świadczenia z funduszu alimentacyjnego; alimenty zasądzone i dobrowolne; emerytury; świadczenie
przedemerytalne; renty inwalidzkie; renty socjalne; renty rodzinne i inne; stypendia; świadczenia pieniężne z pomocy społeczn ej; dodatki
mieszkaniowe i zasiłki energetyczne; zasiłki dla osób bezrobotnych, wynagrodzenie z tytułu odbywanego stażu pracy; darowizny; dochody
z powierzchni użytków rolnych; dochody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; dochody z prac dorywczych oraz inne nie
wymienione wyżej.

15.Numer rachunku bankowego wnioskodawcy ( rodzica lub pełnoletniego ucznia)
W przypadku nie wskazania konta, wypłata będzie realizowana w kasie szkoły.

a) Nazwisko i imię właściciela rachunku .............................................................................................................
b) Numer rachunku ...............................................................................................................................................
16. Informacja o pobieraniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych4
………………………....................................…………………….………………………………………………..
17. Informacja o pobieraniu innych świadczeń społecznych (np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy i zasiłek energetyczny, alimenty i inne).
……...................................…………………………………………………………………………………………...
…………………………...................................……………………………………………………………………...
18. Uzasadnienie wniosku: krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia
………………………………….…......................................…………………………………………………………...
……………………………...................................……………………………………………………………………...
19. Liczba członków rodziny ucznia wynosi ………. osób.
20. Liczba członków rodziny pobierających wynagrodzenie za pracę wynosi ………. osób.
21. Oświadczam, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku moja rodzina uzyskała/nie
uzyskała³ jednorazowo dochód przekraczający pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego rodziny , (kwotę tego
dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód
został wypłacony).
22. Oświadczam, moja rodzina uzyskała/nie uzyskała³ jednorazowo dochód należny za dany okres (kwotę tego
dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny przez okres, za który go uzyskano)
23. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią art. 8 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
24. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 90n ust. 5a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm)).
25. Zapoznaałem/am się z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne (Uchwała nr XL/299/2014 Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 26 września 2014r.)
26. Zostałem/am poinformowany/a, że zgodnie z art.10 Kpa przysługuje mi prawo czynnego udziału w każdym
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
27. Zobowiązuję się, zgodnie z art. 90o ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm) niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego.
28. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do realizacji procesu
przyznania stypendium szkolnego mojemu dziecku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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
(RODO).
29. Jestem świadomy/a, że należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
30. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950), który brzmi: „Kto, składając zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
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Należy określić rodzaj stypendium, jego wysokość, okres pobierania oraz organ przyznający

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”, oświadczam, że
przedstawione dane zawarte we wniosku, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne z prawdą.

…………..……....……..
(data)

…………...................................……………………
(czytelne podpisy rodziców w przypadku ucznia niepełnoletniego,
w przypadku ucznia pełnoletniego podpis pełnoletniego ucznia)

Do wniosku załączam5:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□

zaświadczenie o wynagrodzeniu netto dla osób zatrudnionych, wystawione przez zakład pracy albo oświadczenie,
oświadczenie o dochodzie uzyskanym z tytułu wykonywania prac dorywczych, w tym z pracy zarobkowej za granicą,
zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
wyrażonej w ha przeliczeniowych,
zaświadczenie lub inny dowód pobranego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (np. renty inwalidzkiej,
renty rodzinnej, emerytury, świadczenia przedemerytalnego i inne) albo oświadczenie,
dla osób bezrobotnych - zaświadczenie PUP albo oświadczenie,
zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń rodzinnych albo oświadczenie,
zaświadczenie o pobranych świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej albo oświadczenie,
zaświadczenie o pobranym dodatku mieszkaniowym i zasiłku energetycznym albo oświadczenie,
wyrok sądowy orzekający rozwód, separację, akt zgonu małżonka,
wyrok sądowy o wysokości zasądzonych alimentów, a w przypadku egzekucji alimentów - zaświadczenie komornika
o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
dokument potwierdzający pobieranie alimentów zasądzonych, dobrowolnych, świadczeń alimentacyjnych albo
oświadczenie,
w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu
skarbowego określającego liczbę miesięcy, w których była prowadzona działalność
w poprzednim roku
kalendarzowym oraz wysokość uzyskanego dochodu za poprzedni rok kalendarzowy
i zaświadczenie o wysokości
składki zdrowotnej,
w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenie
wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zwierające informację o formie opodatkowania, dowód
opłacenia składek w ZUS oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu,
inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu, nie wymienione powyżej:
zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę poza miejscem zamieszkania
.......................................................................................................................................................

Uwaga: w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o
korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zaświadczenie albo oświadczenie powinno uwzględniać okres przyznania
świadczenia, liczbę członków rodziny, kwotę dochodu netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie ucznia oraz miesięczną wysokość
pobieranego świadczenia).

INFORMACJE DODATKOWE
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może
przekraczać kwoty 528 zł netto. Dochód stanowi sumę przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Wykazane dochody muszą być
potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem.
W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy dołączyć dokumenty potwierdzające
miejsce zamieszkania ucznia ( np. umowa najmu mieszkania) oraz zaświadczenie z miejsca zameldowania o nie składaniu wniosku
o stypendium szkolne dla ucznia albo oświadczenie.
Stypendium przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele
edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym (zgodnych z formami określonymi w regulaminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne), na podstawie przedłożonych oryginałów faktur
VAT oraz rachunków wystawionych na ucznia lub rodzica (w przypadku ucznia pełnoletniego faktury wystawione na pełnoletniego ucznia).
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy
kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego.
W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.
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Należy wskazać odpowiednie załączniki przez zakreślenie.

