----------------------------------data wpływu wniosku (wypełnia MOPS)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
w roku szkolnym ........../..........
Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br.*

Wnioskodawca
(należy zaznaczyć stawiając znak „X”)

 Rodzic (

□ matka , □ ojciec)

 Pełnoletni uczeń

 Inny …………………….....................................

 Dyrektor szkoły

(np. pełnomocnik, opiekun prawny, piecza zastępcza)

Dane osobowe i adres zamieszkania wnioskodawcy
Nazwisko i imię matki
ucznia /innego
wnioskodawcy
PESEL
Nazwisko i imię ojca
ucznia/innego
wnioskodawcy
PESEL
Sposób wypłaty
świadczenia

 Gotówka

 Przelew

Nr konta bankowego na które
ma być przekazane
stypendium
Miejsce zamieszkania

Kod
pocztowy

Ulica

Nr
domu/
lokalu

Nr telefonu

domowy

komórkowy

Adres stałego zameldowania, jeżeli jest
inny niż adres zamieszkania

Liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny

- ………….

Liczba załączonych do wniosku załączników

- ………….

*w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu lutego – do 15 lutego danego roku szkolnego

Informacje uzasadniające przyznanie pomocy materialnej w rodzinie:

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia informuję, że:
a) w mojej rodzinie/rodzinie ucznia (w przypadku, jeśli wniosek składa dyrektor szkoły) występuje
(zaznaczyć i określić szczegółowo w wykropkowanym miejscu):
 bezrobocie.......................................................................................................................
 niepełnosprawność ..........................................................................................................
 ciężka lub długotrwała choroba...........................................................................................
 wielodzietność..................................................................................................................
 brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych /alkoholizm/ narkomania

….........................................................................................................................
 rodzina jest niepełna ..............................................................................................




wystąpiło zdarzenie losowe …...............................................................................................
inne ................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
b) pobieram/nie pobieram*; uczeń pobiera/nie pobiera * (w przypadku, jeśli wniosek składa rodzic
lub dyrektor szkoły) inne stypendium o charakterze socjalnym przyznane przez.............................
…....................................................................................w wysokości …...............................
….......................................................................................................................................
* (właściwe zaznaczyć)

Do wniosku załączam odpowiednio zaświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku, tj. :
* (właściwe zaznaczyć)



zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innych
umów np. zlecenia, o dzieło itp.,

 zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez
prawa do zasiłku),



oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy,



zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
w hektarach przeliczeniowych,



odcinek renty/emerytury,



oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych/
sezonowych,



zaświadczenie albo oświadczenie o innych otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym
ze środków publicznych,

 inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów ( np. wyroki sądowe określające wysokość
zasądzonych alimentów):

........................................................................................................................................
Świadczenia otrzymywane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy uwzględnić
w zestawieniu dochodów gospodarstwa domowego (np. zasiłek stały, zasiłek okresowy,
zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny, fundusz
alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie).

Pożądana forma świadczenia pomocy materialne inna niż forma pieniężna
* (właściwe zaznaczyć)






pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym na wydatki dotyczące danego roku szkolnego,
w tym w szczególności na zakup podręczników np. do nauki w szkole, lektur, encyklopedii
i innych książek pomocniczych w procesie dydaktycznym, a także przyborów szkolnych lub
innego wyposażenia ucznia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,
częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania
(organizowana przez szkołę np. dodatkowa nauka języka obcego, wyjazdy na tzw. Zielone
szkoły, zajęcia informatyczne itp.)
częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych
poza szkołą (np. naukę języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe).
dla uczniów szkół ponadpodstawowych całkowite lub częściowego pokrycie kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy, opłata za internat).

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia informuję, że
moja rodzina składa się z …………… osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym
L.p. Nazwisko i imię

Stopień
pokrewieństwa
(np. mąż, córka,
syn)
rok urodzenia

1

Status
zawodowy

1)

Źródło pochodzenia
dochodu
(np. zatrudnienie,
renta, alimenty,
świadczenia MOPS:
dodatek
mieszkaniowy,
energetyczny,
zasiłek rodzinny,
fundusz
alimentacyjny itp.)

Wypłacone dochody
netto w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku 2), 3)

Wnioskodawca

2
3
4
5
6
7
8
Łączny dochód netto gospodarstwa domowego
Średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego na osobę

1)

pracujący, uczeń, student, bezrobotny, emeryt, rencista, prowadzący własną działalność
gospodarczą, gospodarstwo rolne.

2)

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, 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,
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

3)

osoby prowadzące własną działalność gospodarczą przedstawiają dochody za rok
poprzedni na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia.
Wypłata stypendium szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest
uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków, biletów bądź
zaświadczeń lub innych dokumentów z instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne
potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia w danym roku
szkolnym do wysokości przyznanego stypendium.

Pouczenie :

1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje
stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium
szkolnego - art. 90o ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które
stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego - art. 90o ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty

3. Należności

z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - art.
90o ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

4. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym
adresu elektronicznego. (art. 41 § 1 k.p.a) Konsekwencją zaniechania przez stronę
wskazanego obowiązku jest to, że doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem w tym także doręczenie zastępcze, o którym mowa w art. 44 k.p.a. - ma skutek
prawny. (art. 41 § 2 k.p.a.)
Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1600 z późn. 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”.

Lubin,................................
data

..........................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy

