WNIOSEK
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Część A. Dane osobowe ucznia
1. Imię i nazwisko ucznia
2. Data urodzenia ucznia
3. Imię i nazwisko ojca ucznia
4. Imię i nazwisko matki ucznia
5. PESEL ucznia
6. Miejsce zameldowania ucznia na pobyt stały
7. Miejsce zamieszkania /korespondencji ucznia
8. Numer tel. kontaktowego ucznia lub rodziców

Część B. Informacje o szkole (część B wypełnia szkoła)
1. Zaświadcza się, że
Jest uczniem/uczennicą:
2. Nazwa zespołu
3. Nazwa szkoły
3. Adres
4. Klasa

5. Rok szkolny

6. Typ szkoły*
*należy wpisać odpowiedni typ szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące
profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna, kolegium, szkoła
specjalna przysposabiająca do pracy, inne jakie? ...................................................................

Potwierdzam dane zawarte w części B wniosku

pieczęć szkoły

pieczęć i podpis dyrektora

Część C. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej
1. Wnioskuję o przyznanie: (należy wybrać stawiając odpowiednio znak X)

a) stypendium szkolnego
b) zasiłku szkolnego
2. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej: (należy wybrać jedną lub kilka form stawiając
odpowiednio znak x)

Lp.
1.

Rodzaj formy stypendium
pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych w szkole

2.

pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych poza szkołą

3.

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym

4.

pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

Część D. Sytuacja rodzinna ucznia
1. Dane dotyczące gospodarstwa domowego1
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
(dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej patrz objaśnienia)2

Lp.
1.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Stopień
Miejsce
pokrewieństwa pracy/nauki

Dochód
netto2

Wnioskodawca
(uczeń)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2. Ilość hektarów przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego.
..................... hektarów przeliczeniowy x …..…. zł = ...................... zł miesięcznie
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3. Informacja o sytuacji rodziny ucznia.

W rodzinie ucznia występuje: (należy zaznaczyć jedną lub kilka form stawiając odpowiednio znak x):
a) bezrobocie
b) niepełnosprawność
c) ciężka lub długotrwała choroba
d) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
e) alkoholizm
f) narkomania
g) niepełna rodzina
h) wielodzietność
4. Informacja o pobieraniu innego stypendium ze środków publicznych
(należy określić rodzaj stypendium [np. socjalne, naukowe], jego wysokość oraz okres pobierania)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. SYTUACJA MATERIALNA RODZINY UCZNIA
5.1. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto)2 rodziny uzyskanego w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku:
1) wynagrodzenie ze stosunku pracy
2) działalność gospodarcza wykonywana osobiście na zasadach :
a) ogólnych
b) ryczałtu ewidencjonowanego
3) dochody z gospodarstwa rolnego
4) emerytura/ renta/ renta strukturalna/ renta socjalna
5) świadczenie rehabilitacyjne
6) świadczenia rodzinne:
a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
b) zasiłek pielęgnacyjny
c) świadczenie pielęgnacyjne
7) zasiłek dla bezrobotnych
8) zasiłki z pomocy społecznej
9) alimenty
10) zaliczka alimentacyjna
11) dodatek mieszkaniowy
12) inne dochody (wymienić jakie)
13) ŁĄCZNIE

zł

5.2. Liczba osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
5.3. Dochód miesięczny na 1 osobę w rodzinie wyniósł3

zł

Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniami/oświadczeniami o ich wysokości (Zakład
Pracy, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, KRUS, wyrok sądu itp.), obowiązująca decyzja o przyznanej
emeryturze/rencie/, a w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ,
zaświadczenie/oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
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6. Uzasadnienie wniosku:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
7. Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające uzyskany dochód w rodzinie:
1)…………………………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………………………....
3) …………………………………………………………………………………………………………………….
4) ……………………………………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………………………………………………
7) ……………………………………………………………………………………………………………………

Łącznie …………….dokumentów.
8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w bazie danych gminy
miejskiej Jarosław dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
9. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i § 2 kodeksu karnego, oświadczam, że wszystkie informacje
zawarte w niniejszym wniosku oraz załączone dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień
składania wniosku.
10. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 90n, ust. 5a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

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

....………………………………........
(czytelny podpis rodzica w przypadku ucznia
niepełnoletniego w przypadku pełnoletniego
ucznia podpis pełnoletniego ucznia)

UWAGA:
1. Należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia dla WSZYSTKICH członków rodziny.
2. W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć oświadczenie oraz
dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowa najmu mieszkania) oraz zaświadczenie/oświadczenie
z miejsca zameldowania o nie pobieraniu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
3. Jeżeli wnioskodawca ubiega się o stypendium dla kilkorga dzieci, to załączniki składa tylko do jednego wniosku.

OBJAŚNIENIA:
1

Uwzględnić wszystkie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub utraty dochodu
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: miesięczne
obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. [Art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)].
3
Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku nie przekraczający na osobę kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).
2

4

