Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2013
Wójta Gminy Izabelin z dnia 25 lipca 2013 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE
SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO
Na podstawie art. 90 n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.) składam wniosek o przyznanie na rok szkolny ………/……….
stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego*.
1. Wnioskodawca
Imię i nazwisko ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................
2. Dane ucznia / wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny*
Imię i nazwisko ucznia ..................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .................................................... PESEL..............................................
Imiona i nazwisko rodziców / opiekunów ....................................................................................
Miejsce zamieszkania ucznia:
miejscowość…….......................ulica .................................... nr domu …... nr mieszkania ......
kod pocztowy ....................... poczta ..............................................
telefon kontaktowy .....................................................................................................................
3. Informacje o szkole, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym ……………………...
Nazwa szkoły ...............................................................................................................................
Klasa/rok nauki .......................................
4. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej
a) Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają we
wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp.

Imię i nazwisko członka
rodziny

Data
urodzenia

Miejsce pracy/nauki

Stopień
pokrewień
stwa

Źródło
dochodu

Wysokość
dochodu netto
w zł

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego

Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi
…………… zł (słownie: ............................................................................................................ zł).
*- niepotrzebne skreślić

b) Uczeń ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje/ nie otrzymuje* inne stypendium o
charakterze socjalnym przyznane przez ......................................................... w wysokości
....................... na okres .............................. .
c) Uzasadnienie przyznania pomocy
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej (zaznaczyć X właściwe )


całkowite lub częściowe pokrycie 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,



pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,



całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
(w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust.4, ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 , z późn. zm.)



świadczenie finansowe (w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 5).

Wyrażam zgodę na przekazywanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* na konto:
.......................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów
związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
Załączone do wniosku dokumenty:
1) .................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................................
5) .................................................................................................................................................
6) .................................................................................................................................................

...............................................
(miejscowość, data)
* - niepotrzebne skreślić

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

.................................................

................................., .............. 20...... r.

(pieczęć nagłówkowa szkoły)

ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że ..........................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

urodzony/a ..................................................................... PESEL ....................................................
zamieszkały/a ..................................................................................................................................
w roku szkolnym ........................... jest uczniem ............................................................................
..........................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły, klasa)

.......................................
(pieczęć i podpis)

POUCZENIE:
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
wszystkich pracujących członków gospodarstwa domowego.
2. Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w przypadku osób prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą (szczegółowe informacje w tabeli poniżej).
3. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (w tym przypadku nie jest konieczne
dołączanie zaświadczeń wymienionych w punktach 1 i 2).

STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY
udokumentowanie dochodu rodziny wymagane przy składaniu
wniosku.
Źródła dochodów
Umowa o pracę, umowa
zlecenie, umowa o dzieło

Działalność gospodarcza

Emerytura lub renta
(legitymacja)

Wymagane dokumenty
zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku lub oświadczenie o dochodach netto przy czym w takim
przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n
ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania,
informację o podstawie wymiaru składek ZUS oraz kopie dowodu opłacania składek ZUS
lub oświadczenie o osiągniętych dochodach netto przy czym w takim przypadku pod
oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o
systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”.
dowód dokumentujący wysokość pobranej renty/emerytury lub świadczenia (odcinek
przekazu pocztowego lub wyciąg z rachunku bankowego).
należy wpisać informację o wysokości pobieranych świadczeń we wniosku o pomoc
materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,

Świadczenia rodzinne,
świadczenia pomocy
społecznej GOPS (zasiłek
stały, zasiłek okresowy,
zaliczka alimentacyjna)

w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości
dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest
dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.

Alimenty

Kopia wyroku zasądzającego wysokość alimentów, ewentualnie przekazy/przelewy
dokumentujące wysokość alimentów

Zasiłki z Urzędu Pracy

zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń.

Inne (stypendia, praktyki
szkolne)

zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

