
..............................
   /data wpływu wniosku/

___________________________________________________________________________

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
___________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) pomoc
materialna przysługuje:
 uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych

oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 wychowankowi publicznych  i  niepublicznych  ośrodków  rewalidacyjno-wychowawczych–  do  czasu  ukończenia
realizacji obowiązku nauki,

 uczniowi szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

zwanych w dalszej części „uczniem” . 

__________________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ A  (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA)

I. WNIOSKODAWCA *A (właściwe zaznaczyć)

RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA        PEŁNOLETNI UCZEŃ       DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM

II. DANE WNIOSKODAWCY

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................

2. Adres zameldowania ................................................................................................................

3. Adres zamieszkania ................................................................................................................

4. PESEL                                  …............................................................................................................

5. Nr telefonu .......................................................................................................................

III. DANE UCZNIA

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................

2. Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego ......................................................................................

3. Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ......................................................................................

4. Data urodzenia ................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania ...................................................................................................

6. PESEL ...................................................................................................

7. Nazwa i adres szkoły ............................................................................................................................

          …........................................................................................................................................................................................................................................................



IV. PRZYCZYNA WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O STYPENDIUM SZKOLNE ( właściwe zaznaczyć )

          RODZINA JEST PEŁNA:   TAK   NIE

W RODZINIE WYSTĘPUJE    (właściwe zaznaczyć)

1. BEZROBOCIE

2. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

3. CIĘŻKA LUB DŁUGOTRWAŁA CHOROBA

4. WIELODZIETNOŚĆ

5. BRAK UMIEJĘTNOŚCI WYKONYWANIA FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

6. ALKOHOLIZM

7. NARKOMANIA

8. ZDARZENIE  LOSOWE1

9.

Inne 

V.        SYTUACJA RODZINNA UCZNIA/SŁUCHACZA:

1. Liczba osób w rodzinie *B ….........................................  w tym dzieci …........................

2. Źródło oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) *c

1) wynagrodzenie ze stosunku pracy                                                  - …............................ zł

2) dochód z tytułu pracy dorywczej           - …............................ zł

3) działalność gospodarcza                                                                  - …............................ zł

4) dochody z gospodarstwa rolnego           - …............................. zł
 (ilość ha przeliczeniowych x kwota określona w art.8 ust.9 ustawy o pomocy społecznej)

5) emerytura – renta, renta strukturalna, renta socjalna                   - …............................. zł

6) świadczenia rodzinne:

a) zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku                            - …............................. zł

b) zasiłek pielęgnacyjny           - …............................. zł

c) świadczenie pielęgnacyjne           - …............................. zł

d) zasiłek dla opiekuna                                                            - …............................. zł

e) specjalny zasiłek opiekuńczy                                             - …............................. zł

            f) świadczenie rodzicielskie                        - …............................. zł

7) zasiłek dla bezrobotnych           - …............................. zł

8) zasiłek okresowy z pomocy społecznej                                         - ….............................. zł

9) zasiłek stały          - …............................... zł

10) alimenty/fundusz alimentacyjny                                   - …............................... zł

11) dodatek mieszkaniowy          - …............................... zł

12) pobierane inne stypendia o charakterze socjalnym          - …............................... zł

13) inne dochody          - …............................... zł
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Dochód miesięczny w rodzinie wyniósł          - …............................. zł

3. Inne dane:

1) alimenty świadczone na rzecz innych osób                                    -    .............................. zł

Wyżej wymienione wydatki należy potwierdzić: kopią odpisu sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub
kopią odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody
zawartej przed mediatorem, a także przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący fakt płacenia alimentów.

4. Dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wyniósł          - …......................... zł
(Od sumy dochodów z pkt 2 należy odjąć sumę wydatków z pkt 3 i wynik podzielić przez liczbę osób w rodzinie)

5. Wnioskowana forma stypendium szkolnego może być udzielona w formie:

-  całkowitego  lub  częściowego  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  szczególności  kosztów  nauki  języków  obcych,  zajęć  sportowych,
tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kina i teatrów organizowanych przez szkołę;
- zwrotu wydatków na zakup następujących sprzętów, akcesoriów i pomocy naukowych:
a) stroju na zajęcia wychowania fizycznego,
b) zeszytów i przyborów szkolnych,
c) atlasów, encyklopedii, słowników, podręczników, lektur i innych wydawnictw edukacyjnych (w formie elektronicznej),
d) tornistra, plecaka,
e) instrumentów muzycznych,
f) pokrycia kosztów abonamentu internetowego,
g) zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych, 
h) zakup okularów korekcyjnych,
i) pomocy naukowych (np. mikroskop, globus, liczydło),
j) sprzęt i przybory do nauki zawodu ( np. narzędzia fryzjerskie, krawieckie, stolarskie),
k) oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w celach edukacyjnych,
l) komputer stacjonarny, przenośny wykorzystywany w celach edukacyjnych (raz na 3 lata na jednego ucznia), 
ł) sprzęt i akcesoria komputerowe (np. pendrive, monitor, skaner, drukarka) oraz materiały eksploatacyjne (np. tonery, 
tusze, papier),
m) biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko,
n) strój kąpielowy, klapki - jeżeli uczeń uczęszcza na zajęcia nauki pływania,
o) treningowe i/lub zawodnicze obuwie i strój sportowy w przypadku uprawiania sportu w ramach zajęć dodatkowych 
przez ucznia,
p) obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz obuwia zmiennego,
r) mundur szkolny oraz akcesoria uzupełniające– konieczność zakupu określa szkoła,
s) inne uznane przez dyrektora szkoły za niezbędne w procesie edukacyjnym
-  całkowitego lub  częściowego  pokrycia  kosztów związanych  z  pobieraniem nauki  poza  miejscem zamieszkania  w
przypadku uczniów ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu i tym podobne;
-  świadczenia pieniężnego,  jeżeli  Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej  uzna,  że udzielenie stypendiów w formach
określonych w pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegów – nie jest celowe.
Przyznane stypendium realizowane jest:
1) poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie dokumentów potwierdzających zakupy zaakceptowane przez
Ośrodka Pomocy Społecznej;
2) w formie świadczenia pieniężnego.
W przypadku otrzymania stypendium w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca zobowiązany jest przechowywać
dokumenty  potwierdzające  wykorzystane  stypendium  na  cele  edukacyjne  przez  jeden  rok  od  daty  przyznania
stypendium oraz przedstawiać je na każdorazowe żądanie organu przyznającego świadczenie.
W przypadku braku udokumentowania poniesionych wydatków lub wykorzystania stypendium szkolnego na cele inne niż
edukacyjne,  Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  jest  uprawniony  do  zmiany  formy  realizacji  stypendium  ze
świadczenia pieniężnego na refundację.

6. Sposób płatności stypendium szkolnego:

a) przelewem na rachunek bankowy (proszę podać numer rachunku bankowego)

….............................................................................................................................................................................................



CZĘŚĆ B

Ja,  niżej  podpisany/a  oświadczam,  że  jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie
fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 1 i § 6  kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1137 ze zm.) – „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 od 6 miesięcy do lat 8” – oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
oraz zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego.

W  przypadku  zmian  mających  wpływ  na  prawo  do  stypendium  szkolnego,  wnioskodawca  jest
zobowiązany niezwłocznie  powiadomić o  tych zmianach podmiot  realizujący  wypłatę  stypendium
szkolnego. Wnioskodawca zobowiązany się niezwłocznie powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Goleniowie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Niepoinformowanie  organu  właściwego  prowadzącego  postępowanie  w  sprawie  stypendium
szkolnego o zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranego stypendium szkolnego, a
w konsekwencji koniecznością jego zwrotu. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium
szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .

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

      

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

1)  …..................................................................................................................................................................

2)  …..................................................................................................................................................................

3)  …..................................................................................................................................................................

4)  …..................................................................................................................................................................

5)  …..................................................................................................................................................................

6)  …..................................................................................................................................................................

7)  …..................................................................................................................................................................

8)  …..................................................................................................................................................................

POUCZENIE:

* A Wniosek o stypendium szkolne składa:
1) pełnoletni uczeń,
2) rodzic (opiekun prawny)
3) dyrektor szkoły.

* B Rodzina:
1)  oznacza  to  odpowiednio  następujących  członków  rodziny:  małżonków,  rodziców,  opiekuna  prawnego  dziecka,
opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także
dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w
związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się
dziecka  pozostającego  pod  opieką  opiekuna  prawnego,  dziecka  pozostającego  w  związku  małżeńskim,  a  także
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko,
2)  osobie  samotnie  wychowującej  dziecko  –  oznacza  to  pannę,  kawalera,  wdowę,  wdowca,  osobę  pozostającą  w
separacji  orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej
jedno dziecko z jego rodzicem

* C Za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów (netto) 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:
- 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,

* D Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów ze stosunku pracy oraz pracy dorywczej,
b)  decyzja  ZUS  i  odcinek  pobranej  emerytury/renty  (lub  potwierdzony  przez  bank  wyciąg  z  rachunku
bankowego),
c) zaświadczenie z UGiM o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej
powierzchni lub nakaz płatniczy,
d) zaświadczenie (decyzji) z UGiM o dodatku mieszkaniowym,
e) wyrok sądu o rozwodzie, wysokości alimentów, zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych
alimentów,
f) oświadczenie o innych dochodach,
g) dowód osobisty rodzica i pełnoletniego ucznia ( do wglądu),
h) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w
Goleniowie dla  potrzeb stypendium szkolnego,  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  (ogólne  rozporządzenie  o
ochronie danych).

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym pouczeniem.

Goleniów, dnia ….................................r.         …................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)


