WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
ROK SZKOLNY 2017/2018
1. Dane wnioskodawcy
NAZWISKO (wnioskodawcy)
IMIĘ
Data urodzenia……………………….. miejsce urodzenia………………………………..
PESEL
Dane wnioskodawcy: rodzic, dyrektor szkoły, pełnoletni uczeń ( niepotrzebne
skreślić)

2. Dane ucznia
Nazwisko
Imiona
Imię ojca
Imię matki
Data……………………………………. miejsce urodzenia………………………………..
PESEL
3. Adres stałego zameldowania
Miejscowość
Ulica
Gmina- Wysoka
Województwo- Wielkopolskie
4. Adres zamieszkania

Kod pocztowy- 89-320
Nr domu

Miejscowość
Ulica
Gmina- Wysoka
Województwo- Wielkopolskie
5. Informacja o szkole

Kod pocztowy – 89-320 Wysoka
Nr domu

Nazwa i adres szkoły:……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Typ szkoły:
1) Szkoła podstawowa
klasa……………………..
2) Gimnazjum
klasa…………………….
3) Ponadgimnazjalna a) technikum, klasa…………. b) zawodowa, klasa……..….
c) liceum ogólnokształcące, klasa………………………… ( niepotrzebne skreślić )
6.Uczeń spełnia następujące kryteria (należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając znak X):
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza
kwoty, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930 ze zm.).
Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, o którym mowa w art. 90 d ust.1
ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty ( Dz. U z 2016, poz.1943 ze zm.).

7.Wniosek dotyczy następującej formy pomocy: (wniosek może być udzielony w jednej
lub kilku formach- należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając X ).

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności: zakup podręczników
szkolnych, słowników, map, encyklopedii, lektur, przyborów szkolnych, komputera, odzieży
szkolne (buty sportowe, dresy, koszulki sportowe itp.), odzieży galowej, odzieży na praktyczną
naukę zawodu, okularów, biurka, opłat za bilety i Internet lub innych niezbędnych pomocy
naukowych i opłat związanych ze szkołą.
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.

8.Oświadczenie:




nie otrzymuję innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla
celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz.922 ze zm.),
uprzedzony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 roku- Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1137 ze zm.) za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, oświadczam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku i w powyższym oświadczeniu.

9. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
o ustaniu przyczyn , które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego: zmiana
wysokości dochodu rodziny, liczby członków rodziny, niespełnianie obowiązku szkolnego
i nauki, ukończenie przez ucznia 24 roku życia, otrzymaniu innego stypendium o charakterze
socjalnym przez ucznia, zmianie miejsca zamieszkania poza obszar miasta i gminy Wysoka.
W przypadku przyznania stypendium, wyrażam zgodę na zmianę decyzji w sprawie
przyznania stypendium szkolnego w zakresie wysokości i okresu przyznania
stypendium w całym roku szkolnym 2017 /2018.

Wysoka, dnia…………2017r

_________________________________
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia
lub podpis ucznia pełnoletniego)

10. Dane dotyczące gospodarstwa domowego
Oświadczam, że moja rodzina składa się z …………….…. osób, pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym (dochód umożliwiający ubieganie się
o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto, w przeliczeniu na jedną osobę).
Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce
pracy lub nazwa szkoły

Stopień
pokrewieństwa

Wysokość
dochodu w zł
(netto)

wnioskodawca
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Łączny dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia
wniosku gospodarstwa domowego wynosi:

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi …….……………………………………zł

Wysoka,…………………2017r.

…………………………………………………………………………….………
(podpis rodzica, opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego lub
ucznia pełnoletniego)

UWAGA: Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniami lub oświadczeniami o ich
wysokości.

