OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wydział Świadczeń Rodzinnych
24-220 Niedrzwica Duża, ul. Kraśnicka 51
tel. (0-81) 517-50-69 Fax (081)517-50-69 wew13
e - mail: info.opsniedrzwica@idsl.pl; NIP 713-22-84-400

data wpływu wniosku

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA
UCZNIÓW/SŁUCHACZY ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY
NIEDRZWICA DUŻA w
roku szkolnym /
INFORMACJE O UCZNIACH
1. Wnioskodawca

(należy zaznaczyć stawiając znak X)

- rodzic lub opiekun prawny
- pełnoletni uczeń
- dyrektor szkoły
Imię i nazwisko
wnioskodawc
Nr telefonu

2. Dane ucznia -ów
1 Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania
Imiona i nazwiska
rodziców
Data i miejsce urodzenia
ucznia
PESEL ucznia
Nazwa, adres i typ
szkoły

Klasa

2 Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania
Imiona i nazwiska
rodziców
Data i miejsce urodzenia
ucznia
PESEL ucznia
Nazwa, adres i typ
szkoły

Klasa
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Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania
Imiona i nazwiska
rodziców
Data i miejsce urodzenia
3 ucznia
PESEL ucznia
Nazwa, adres i typ
szkoły

Klasa

Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania
Imiona i nazwiska
rodziców
Data i miejsce urodzenia
4 ucznia
PESEL ucznia
Nazwa, adres i typ
szkoły

Klasa

Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania
Imiona i nazwiska
rodziców
Data i miejsce urodzenia
5 ucznia
PESEL ucznia
Nazwa, adres i typ
szkoły

Klasa

Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania
Imiona i nazwiska
rodziców
Data i miejsce urodzenia
6 ucznia
PESEL ucznia
Nazwa, adres i typ
szkoły

Klasa
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Uczeń spełnia następujące kryteria

(należy zaznaczyć stawiając znak X)

Wniosek o przyznanie pomocy motywuje trudną sytuacją materialną w rodzinie, wynikającą z niskich dochodów na osobę rodzinie.
Ponadto w rodzinie występują (właściwe podkreślić) bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, uczeń pochodzi z rodziny
niepełnej, inna okoliczność ............,........................
Uczeń indywidualnie pobiera pomoc socjalną (niewłaściwe skreślić): dofinansowanie do obiadów, wyprawka szkolna, dodatek do
zakupu biletów, dodatek do zamieszkania w internacie.

3. Wniosek dotyczy następującej formy świadczenia
1. 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,
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakupu podręczników
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy
uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów),
4. świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1,2,3 a w
szczególności w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchac kolegiów nie
jest celowe. dla (tej pozycji należy złożyć dodatkowe podanie)

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ 1 MATERIALNEJ UCZNIA
1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym
l.p.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Stopień
okrewieństwa

Miejsce pracy/ nauki

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
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2. Dochody gospodarstwa domowego (kwoty podawane w rubryce 2. należy udokumentować
stosownymi dokumentami)

Rodzaj źródła

Imię i nazwisko osoby
uzyskującej dochód

umowa o pracę, umowa zlecenie,
umowa o dzieło itp. (zaświadczenie
od pracodawcy/oświadczenie)

działalność gospodarcza
(zaświadczenie, oświadczenie)

emerytura/renta,
świadczenie/zasiłek
przedemerytalny (decyzja/
przekaz lub przelew
pieniężny /oświadczenie

świadczenia rodzinne — zasiłek
rodzinny z dodatkami,
świadczenie/zasiłek pielęgnacyjny,
specjalny zasiłek opiekuńczy,
świadczenie rodzicielskie, fundusz
alimentacyjny
(zaświadczenie/oświadczenie o
pobieraniu świadczeń)

świadczenia pieniężne z OPS
zasiłek stały/okresowy, dodatek
mieszkaniowy, inne

(zaświadczenie/oświadczenie o
pobieraniu świadczeń)

alimenty (przekaz pocztowy, wyciąg
bankowy, wyrok sądu zasądzający
alimenty lub odpis protokołu
posiedzenia zawierającego treść
ugody/oświadczenie)
świadczenia dla bezrobotnych
(zaświadczenie potwierdzające status
osoby bezrobotnej z prawem do
zasiłku lub bez prawa do zasiłku)

dochód z gospodarstwa rolnego
(zaświadczenie/oświadczenie o
wielkości gospodarstwa w ha
przeliczeniowych, nakazy podatkowe)
(308,00zł/Iha przel.. )

Opłacana jest składka KRUS:

TAK/NIE
Jeżeli tak należy przedstawić dowód
wpłaty za III kwartał b. r.
inne (np. praca dorywcza)
(oświadczenie/zaświadczenie)

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego

Wysokość dochodu
(netto za ostatni miesiąc)

III. Forma realizacji:
• wypłata w kasie
• przelew na konto bankowe:

(nazwa banku)
(imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego jeżeli inny niż wnioskodawca)

nr konta

Oświadczam, że moja rodzina składa się z ...............osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym. Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego
wynosi ...........................................zł (słownie: …............................................................... zł).
Swiadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Ponadto wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb programu pomocy
materialnej.

Pouczenie:
- Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który

przyznaje stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania
stypendium szkolnego, oraz o zmianie miejsca zamieszkania.
- Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które
stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej do dnia 15
września danego roku, a przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
do dnia 15 października danego roku.
- Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

miejscowość, data

czytelny podpis wnioskodawcy

INFORMACJA O WERYFIKACJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ
wypełnia pracownik Ośrodka Pomocy Społeczne

•

wniosek spełnia kryteria przyznania pomocy

•

wniosek nie spełnia kryteriów przyznania pomocy

•

wnioskodawca spełnia kryteria przyznania pomocy

•

wnioskodawca nie spełnia kryteriów przyznania pomocy

Ogółem dochód rodziny w miesiącu................................ r. wyniósł................. zł............gr
Liczba członków rodziny …....................................
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł ….......................zł …..........gr
Krótkie
uzasadnienie: ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
mie jscowość, data
podpis pracownika

OBJAŚNIENIA
A.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenie z zakładu pracy/oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny;
2) przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość emerytury/renty, świadczenia/zasiłku
przedemerytalnego/oświadczenie;

3) zaświadczenie/oświadczenie o uzyskiwanej pomocy materialnej z Ośrodka Pomocy Społecznej;
4) zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku wraz z
informacją o wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

5) w przypadku osób posiadających grunty rolne poza Gminą Niedrzwica Duża zaświadczenie z właściwego organu
gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;

6) w przypadku osób posiadających grunty rolne na terenie Gminy Niedrzwica Duża oświadczenie wnioskodawcy
zawierające dane właściciela gospodarstwa rolnego;

7) oświadczenie przekazującego i otrzymującego o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzony przekazem
pocztowym, wyciągiem bankowym itp. wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem protokołu
posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej;

8) oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk,
stypendia);

9) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego lub
oświadczenie zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
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,
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
I) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu 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 i świadczenia
wychowawczego (500+, 300+) UWAGA:
Należy dołączyć zaświadczenia dla wszystkich członków rodziny, którzy w momencie składania wniosku o przyznanie stypendium
są osobami pełnoletnimi. Przeciętny miesięczny dochód na I osobę w rodzinie — ustala się dzieląc przeciętny miesięczny dochód
rodziny przez liczbę członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Wysokość tego dochodu nie może
być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. I pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. 528,00 zł.

B.

