Data złożenia wniosku

Znak sprawy: EKS.4462.1.

.2014

UWAGA: miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium nie może być wyższa niż kwota 456 zł netto.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
1. Dane wnioskodawcy (rodzica, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka)
Nazwisko i Imię

nr pesel
ulica

Adres zamieszkania
miejscowość
(adres do korespondencji)
kod

nr domu
nr telefonu
-

poczta

2. Dane ucznia (słuchacza, wychowanka)
Nazwisko ucznia
Imiona ucznia
Miejsce i data urodzenia
Imiona rodziców
Adres zamieszkania

nr pesel
pierwsze imię

drugie imię

miejsce ur.

data ur.

ojca

matki

ulica

nr domu

miejscowość
kod

nr telefonu
poczta

-

Zgodny z adresem zamieszkania: tak 
nie 
Adres stałego zameldowania ucznia

W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania ucznia
należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia
(np. umowa najmu mieszkania zawartą przez rodziców lub inne dokumenty).

W rodzinie występuje:
(zaznaczyć problem występujący w rodzinie stawiając znak x)

bezrobocie

alkoholizm

niepełnosprawność

narkomania

ciężka lub długotrwała choroba

rodzina niepełna

wielodzietność

wystąpiło zdarzenie losowe

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych

inna okoliczność (podać jaka) ...........................................
............................................................................................

3. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy (pomoc może być udzielona w jednej lub kilku formach)
(obowiązkowo zaznaczyć formę pomocy stawiając znak X w wybranym polu!)

całkowite lub częściowe pokrycie:







● kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania lub jako inne pozaszkolne - płatne zajęcia edukacyjne (np.: kursy językowe, informatyczno-komputerowe, zajęcia logopedyczne, zajęcia
sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań);
● opłat czesnego w szkołach niepublicznych.
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania:
● uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie,
transportu środkami komunikacji zbiorowej).
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup : podręczników, lektur, encyklopedii, słowników,
atlasów i innych książek pomocniczych do realizacji procesów dydaktycznych; zeszytów, długopisów, plecaków, przyborów
rysunkowych, malarskich, kreślarskich, materiałów do wykonywania prac dyplomowych, edukacyjnych programów
komputerowych, materiałów dydaktycznych dla niepełnosprawnych uczniów, stroju gimnastycznego (np.: obuwie sportowe,
spodenki, koszulka gimnastyczna, dres - nie częściej niż dwa komplety w ciągu jednego semestru szkolnego, strój kąpielowy),
sprzęt komputerowy (w tym także komputerowe programy edukacyjne, materiały eksploatacyjne i części zamienne, urządzenia
peryferyjne oraz abonament internetowy), zakup rzeczy, przedmiotów i usług nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale
mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego (np.: okulary korekcyjne, biurko do nauki, krzesło do biurka, wyjazd na
wycieczkę szkolną, zieloną szkołę) i inne wyposażenie ucznia obligatoryjnie wymagane przez szkołę (np.: strój szkolny, sprzęt
muzyczny).

W przypadku przyznania stypendium szkolnego oczekuję jego realizacji poprzez:
refundację poniesionych kosztów edukacyjnych
zwrot kosztów dojazdu do szkoły

4. Oczekiwana forma wypłaty stypendium

zakupienie dla ucznia rzeczy o charakterze edukacyjnym
dokonanie w imieniu ucznia zapłaty całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
szkolnego: (zaznaczyć stawiając znak x)

Warunkiem wypłacenia stypendium szkolnego jest przedstawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków
na cele edukacyjne na kwotę nie mniejszą niż wykazaną w decyzji przyznającej stypendium szkolne. 

przelew na konto

gotówka - w kasie Banku Spółdzielczego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1

(wypełnić poniżej dane)

Nazwisko i imię posiadacza konta
Numer konta

nazwisko

imię

W przypadku zmiany numeru konta bankowego oraz jego posiadacza zobowiązuję się poinformować Wydział Edukacji,
Kultury, Sportu i Rekreacji UM w Wołczynie o zaistniałej zmianie.

.........................................................................
(podpis wnioskodawcy)

5. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
A. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym*:
* Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć członków rodziny ucznia, zamieszkujących razem z uczniem w jednym lokalu
mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, faktycznie wspólnie utrzymujących się i mających wspólny budżet domowy. W przypadku
zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym dwóch lub więcej rodzin (spokrewnionych lub nie spokrewnionych),
rodzina ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium może złożyć oświadczenie o prowadzeniu odrębnego gospodarstwa
domowego, o ile posiada własne dochody w wysokości pozwalającej na ponoszenie wszelkich opłat związanych z samodzielnym
zajmowaniem wydzielonej części domu lub lokalu.
Lp.

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

PESEL

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy - nauki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B.

Dochody gospodarstwa domowego netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
(kwoty podane w rubryce poniżej należy udokumentować stosownymi zaświadczeniami lub potwierdzić na wniosku)
1. Imię i nazwisko osoby uzyskującej
dochód

Rodzaj źródła dochodu

2.Wysokość dochodu
netto

1

zł

2

zł

Pozarolnicza działalność gospodarcza (oświadczenie, zaświadczenia z
ZUS o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie
społeczne, zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu
skarbowego)

1

zł

Praca za granicą (umowa, oświadczenie, zaświadczenie)

1

zł

Emerytura/renta, świadczenie/zasiłek przedemerytalny, renta strukturalna, 1
zasiłek chorobowy (zaświadczenie z ZUS lub KRUS, odcinek, przekaz
lub przelew pieniężny)
2

zł

Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna itp.
(zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto, rachunek)

Świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, dodatek
mieszkaniowy, świadczenie/zasiłek pielęgnacyjny
(zaświadczenie o nie pobieraniu/pobieraniu w/w świadczeń)

zł

1

zł

2

zł

1

zł

Świadczenia z ośrodka opieki społecznej – zasiłek stały/okresowy, inne
(zaświadczenie o nie pobieraniu/pobieraniu świadczeń, decyzja z OPS o 2
formie przyznanej pomocy oraz jej wysokości)

zł

3

zł

Alimenty/fundusz alimentacyjny
(wyrok sądowy, zaświadczenie komornika, a w przypadku alimentów
dobrowolnych oświadczenie lub dowód wpłaty)

1

zł

2

zł

Świadczenia dla bezrobotnych
(zaświadczenie o nie pobieraniu/pobieraniu świadczeń z Powiatowego
Urzędu Pracy)

1

zł

2

zł

Dochód z gospodarstwa rolnego
( ....... ha przeliczeniowe x 250 zł)

1

zł

2

zł

Dochód z najmu, dzierżawy, praw autorskich itp.

1

zł

Praktyki zawodowe
(zaświadczenie o dochodzie netto z tytułu odbywanej praktyki
zawodowej)
Inne dochody: …...................... np. praca dorywcza, pomoc rodziny,
stypendia socjalne itp.
(oświadczenie, zaświadczenie, decyzja)

1

zł

2

zł

1

zł

2

zł

Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych?

 Tak (w jakiej kwocie miesięcznej?)
 Nie

zł

DOCHODY GOSPODARSTWA ULEGAJĄ POMNIEJSZENIU O:
Wartość alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
( należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość alimentów)
W przypadku podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznym rolników – 1/3 należnej składki KRUS za III kwartał
(należy dołączyć dowód opłaty składki KRUS)

ŁĄCZNY DOCHÓD NETTO GOSPODARSTWA DOMOWEGO WYNOSI :

.............................. zł

Czy w miesiącu, w którym składany jest wniosek, rodzina ucznia utraciła dochód z miesiąca poprzedzającego
złożenie niniejszego wniosku? Jeśli tak, należy do wniosku dołączyć dokument potwierdzający jego wysokość.
 TAK  NIE

Oświadczam, że moja rodzina składa się z ....... osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam, że jako wnioskodawca wychowujący dziecko wymienione w punkcie 2 niniejszego wniosku posiadam
pełnię praw rodzicielskich lub jestem opiekunem prawnym tego dziecka.
OŚWIADCZENIA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA, PEŁNOLETNIEGO UCZNIA
Art. 233 §1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533, z późn. zm.) stanowi: „ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.” Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z treścią wyżej cytowanego przepisu i własnoręcznym podpisem
potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku oraz oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące mojej
rodziny żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym oraz wykazane rodzaje dochodów są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zawartymi w Ustawie z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn, przyjmuję je do wiadomości i akceptuję.
Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Urząd Miejski w Wołczynie o zaistniałych zmianach w sytuacji materialnej mojej rodziny
oraz o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania wnioskowanej pomocy materialnej dla ucznia.
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.):
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wołczyn, 46-250 Wołczyn ul .Dworcowa 1
2. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, otrzymania i wypłaty stypendium szkolnego w ramach Narodowego Programu
Stypendialnego,nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
3. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
4. Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze
przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

......................................................................
(miejscowość i data)

.............................................................................................
(podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica
opiekuna prawnego ucznia lub dyrektora szkoły/ośrodka/kolegium)

ROZSTRZYGNIĘCIA
(wypełnia organ przyznający stypendium szkolne)

PODSTAWOWE DANE
Imię i nazwisko wnioskodawcy
Imię i nazwisko ucznia/słuchacza/wychowanka, dla
którego wnioskuję się o przyznanie stypendium szkolnego
Data wpływu wniosku

USTALENIA KOŃCOWE
I. Rozstrzygnięcia formalne
Stwierdza się poprawność
wypełnienia wniosku.

Przyznaje się stypendium szkolne za
okres od …...... do …........
Przyznaje się stypendium szkolne za
okres od …...... do …........
Przyznaje się stypendium szkolne za
okres od …...... do …........
Przyznaje się stypendium szkolne za
okres od …...... do …........
Nie przyznaję się stypendium
szkolne za okres od …...... do …........
Nie przyznaję się stypendium
szkolne za okres od …...... do …........

tak

nie





Nr decyzji

Data
wydania
decyzji

EKS.4462.1.

2014

EKS.4462.1.

2014

EKS.4462.1.

2014

EKS.4462.1.

2014

EKS.4462.1.

2014

EKS.4462.1.

2014

Forma realizacji
przyznanego
stypendium

Wysokość
przyznanego
stypendium
szkolnego
w zł

Dochód netto na osobę w
rodzinie wynosi:
zł
Dochód netto na osobę w
rodzinie wynosi:
zł

Adnotacje pracownika urzędu gminy
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..............................................................
(podpis osoby dokonującej analizy formalnej)

Wołczyn, dnia ….................
................................................................................
(podpis Burmistrza Wołczyna lub osoby upoważnionej)

