Załącznik Nr 1do regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO (niepotrzebne skreślić)

Nr ewidencyjny wniosku,
data wpływu do OPS

(przed wypełnieniem należy przeczytać „objaśnienia”, wypełnić drukowanymi literami)

…………./……………

1. Dane wnioskodawcy(rodzic/prawny opiekun, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły itp.)
Imię i nazwisko
wnioskodawcy
Adres wnioskodawcy
Telefon kontaktowy
2. Dane osobowe ucznia
Nazwisko
Imiona
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki
PESEL ucznia
Data i miejsce urodzenia
3. Informacja o szkole
Nazwa szkoły
Ulica, nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo
W roku szkolnym ………./………… jest uczniem klasy ………………………………..
4. Adres stałego zameldowania
Ulica, nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo
5. Adres zamieszkania
Ulica, nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo
6. Uczeń spełnia następujące kryteria (należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając znak x)
1) miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie wynosi: ……………………………. zł
2) w rodzinie występuje:
 niepełnosprawność,
 ciężka lub długotrwała choroba,
 wielodzietność,
 rodzina jest niepełna,
 bezrobocie,
 alkoholizm,
 narkomania,
 brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 wystąpiło zdarzenie losowe (nagłe zdarzenie mający istotny wpływ na sytuację finansową ucznia: śmierć któregoś
z rodziców, pożar, powódź, huragan, kradzież z włamaniem, zalanie mieszkania itp . O zasiłek szkolny można ubiegać się w
terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku )

7. Oczekiwana forma pomocy: (należy zaznaczyć oczekiwaną formę pomocy 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,

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkoły
(zielone szkoły, białe szkoły, wycieczki edukacyjne, kursy języków obcych itp.),

 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, dofinansowanie
do zakupu pomocy szkolnych (zakup przyborów szkolnych, wyprawki szkolnej dla uczniów, lektur,
encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu
dydaktycznego, zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp., stroju sportowego i innego wyposażenia
uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę).

 w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów - całkowite lub częściowe
pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności
zakwaterowania w bursie, internacie, żywienie w bursie, internacie, stołówce szkolnej, transportu środkami
komunikacji zbiorowej.

Opis szczegółowy potrzeb:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu
pomocy materialnej.
………………………..

……….……………………………………………….

Miejscowość, data

Podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego

Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
Dane dotyczące gospodarstwa domowego
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), do niniejszego oświadczenia należyzałączyć odrębne zaświadczenia o dochodach dla każdej
wymienionej osoby.
Lp. Imię i nazwisko
Data
Miejsce pracy/nauki
Stopień
Wysokość dochodu
urodzenia
pokrewieństwa netto w zł

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego wynosi …………………………… zł
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ……………………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….. zł)
Uprzedzony o odpowiedzialności potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.
………………………

……….……………………………………………….

Miejscowość, data

Podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego

W przypadku otrzymania stypendium rodzice /opiekunowie ucznia lub pełnoletni uczeń, obowiązani
są niezwłocznie powiadomić burmistrza o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania
stypendium szkolnego
Załączniki potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu w rodzinie – wybrać właściwe:
 zaświadczenie(a) z zakładu(ów) pracy
 zaświadczenie z urzędu skarbowego
 zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych
 zaświadczenie z urzędu pracy
 zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanej powierzchni ha przeliczeniowych gospodarstwa rolnego
 zaświadczenie o pobieranych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych
 zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach członków rodziny
 zaświadczenie o wydatkach – kwocie świadczonych alimentów
 odcinek renty/emerytury lub świadczenia przedemerytalnego
 zaświadczenie z OPS
 inne zaświadczenia (wymienić jakie)

Objaśnienia
I. Dodatkowe informacje dla wnioskodawców:
1. Stypendium i zasiłek szkolny przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie uczęszczających do szkół podstawowych,
gimnazjów, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych,
kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych, kolegiów służb społecznych, ośrodków dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej – umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki –
zarówno publicznych jak i niepublicznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, gdy dochód
netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczy kwoty 514 zł.
2. Zasiłek szkolny przysługuje jedynie w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego,
powodującego trudną sytuację materialną ucznia.
3. Wysokość stypendium szkolnego od 2018 r. nie może być niższa niż 99,20 zł i nie może przekroczyć
kwoty 248,00 zł miesięcznie.
II. Za dochód w rozumieniu ustawyo pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1769 ze zm.
uważa się:

1. 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 o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w
odrębnych przepisach,
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń
w naturze.
2. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od
osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania
przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w
przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem
tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezliczonymi do
kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, ztym, że:
1) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku
do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca
miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na
ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia społeczne przyjmuje się z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
2) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie
złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochoduz działalności gospodarczej za
poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a
jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby.
3. Opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje
obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne.
4. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza
się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 rozumie się
podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności
gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wskazanych w nich dochodów.
5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za
okresy, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu,
2) kosztów uzyskania przychodu,
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadkach, o których mowa w ust.4,
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem
pozarolniczej działalności gospodarczej.
6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na
zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie
dowodu opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
7. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

8. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz innych źródeł sumuje
się.
9. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie
pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie
kwoty kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza
się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został
wypłacony.
10. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie
pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu
rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który
uzyskano dochód.
11. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie
świadczenia z pomocy społecznej.
III. Pomoc materialna wformie wypłatygotówkowej nastąpi po przedstawieniu rachunków (dowodów
wpłaty) potwierdzających poniesione wydatki finansowe.

Informacja dotyczącą otrzymywanych innych stypendiów o charakterze socjalnym ze
środków publicznych
Oświadczam, że uczeń…………………………………………………………………
nie otrzymuje / otrzymuje * stypendium socjalnego ze środków publicznych
…………………………………………………………………………………………
(podać jakie, w jakiej wysokości i kto wypłaca)
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić
(data i czytelny podpis jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia )

Przyznane stypendium szkolne/zasiłek szkolny* proszę przekazać w formie:
 gotówkowej
 na konto bankowe o numerze………………………………………………
……………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)

*właściwie zaznaczyć

……………………………………………………..

(pieczęć zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH
wydane dla potrzeb ubiegania się o stypendium szkolne
Zaświadcza się, że Pan/Pani……………...………………………………………
zamieszkały(a):……………………………………………………………………
zatrudniony(a) w wymiarze: …………………………………………………......
za miesiąc sierpień 2017 r. (czyli za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku)
otrzymał(a) następujące dochody:
DOCHÓD BRUTTO…………………………………………………………….
POTRĄCENIA:
Składki na ubezpieczenie
Emerytalne…………………………………………………………………….......
Rentowe…………………………………………………………………………..
Chorobowe………………………………………………………………………..
Zaliczka na podatek dochodowy………………………………………………..
Składka zdrowotna ……………………………………………………………….
DOCHÓD NETTO………………………………………………………………
Alimenty świadczone na rzecz innych osób………………………………………

……………………………………………
(data, podpis i pieczęć wystawiającego zaświadczenia)

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM
PODLEGAJACE CAŁKOWTEJ LUB CZĘŚCIOWEJ REFUNADACJI W RAMACH STYPENDIUM
SZKOLNEGO.
1.Całkowite lub częściowe pokrycia 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 w tym:
a) zielone szkoły, wycieczki edukacyjne, wyjazdy szkolne do kina lub teatru
potwierdzone przez szkołę odpowiednim zaświadczeniem;
b) kursy języków obcych potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem,
c) nauka gry na instrumencie muzycznym potwierdzoną odpowiednim
zaświadczeniem,
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:
a) zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych książek
pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
b) zakupu przyborów szkolnych, wyprawki szkolnej dla uczniów i pomocy szkolnych,
c) zakupu zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, artykułów szkolnych, płyt CD z lekcjami języka
obcego, itp.,
d) zakupu stroju sportowego w tym spodenki, koszulka, skarpety raz na semestr, dres komplet raz w roku
szkolnym,
e) zakupu obuwia sportowego w tym tenisówki, halówki , trampki – 1 para na semestr do kwoty 100,00 zł
f) strój galowy wymagany przez szkołę raz na rok szkolny,
g) zakup stroju kąpielowego w tym kąpielówki , kostium pływacki, czepek raz na semestr oraz okulary
pływackie raz w roku szkolnym, klapki na basen 1 para w roku szkolnym,
h) zakup instrumentu muzycznego, zestawu komputerowego wraz z drukarką nie częściej niż raz na 5 lat,
tusz do drukarki raz na semestr,
i) pokrycie abonamentu internetowego w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego;
j) zakup biurka i krzesła do nauki nie częściej niż raz na 3 lata,
3. Całkowite lub częściowe pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów w
tym:
a) zakwaterowania i żywienia w internacie, bursie lub stancji po udokumentowaniu odpowiednim
zaświadczeniem
b) dojazdu do szkoły środkami transportu zbiorowego po przedstawieniu imiennego biletu miesięcznego.
Faktury, bądź rachunki uproszczone musza być wystawione imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Przy
wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z
nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów. Istotne jest także aby np. plecak, buty itp. miały adnotacje
„szkolne’, „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie posiada tego określenia w nazwie umieszczonej na fakturze, to
wymagane jest, aby na odwrocie sprzedawca potwierdził powyższy fakt umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.
W danym roku szkolnym obowiązują wydatki udokumentowane fakturą/rachunkiem za zakup podręczników od
miesiąca czerwca poprzedzającego nowy rok szkolny. Pozostałe materiały szkolne od miesiąca lipca poprzedzającego
nowy rok szkolny.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.
………………………………………..
(data, podpis)

Pniewy, dnia ……..………………
Ja, niżej podpisany (a)
…………………………………………………………………………………………………….....................
Zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeksu Karnego oświadczam, że dochody
(netto) rodziny, uzyskane w miesiącu, poprzedzającym złożenie wniosku wyniosły:
LP
1
2
3

Źródło uzyskania dochodu
wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy*
wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, zlecenia i inne*
przychody z działalności gospodarczej pomniejszone o
koszty uzyskania przychodów*

4
5
6
7

gospodarstwo rolne (liczba ha przeliczeniowych x 288 zł)
emerytura – renta, renta strukturalna
renta socjalna
świadczenia rodzinne:
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie pielęgnacyjne
specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna
świadczenie rodzicielskie
zasiłek dla bezrobotnych
zasiłki z pomocy społecznej
alimenty/świadczenia z funduszu alimentacyjnego
dodatek mieszkaniowy
inne stypendium o charakterze socjalnym
inne dochody
RAZEM

8
9
10
11
12
13

Dochód netto w zł

*Dochody wymienione w pkt 1-3 umniejsza się o:
 miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach;
 kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
**Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń
w naturze
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
…………………………………………
podpis osoby składającej oświadczenie

Zostałam/em poinformowana/y o terminach przedkładania faktur/rachunków imiennych do
stypendium szkolnego w celu wypłat stypendium szkolnego do 10 dnia każdego miesiąca.
Nie przedłożenie faktur/rachunków imiennych do ww. terminu spowoduje nie przyznaniem
stypendium szkolnego za dany miesiąc.
……………………………………….

…………………………………………….

podpis osoby przyjmującej oświadczenie

podpis osoby składającej oświadczenie

………………………………
data

