Załącznik
do regulaminu
……..…../20……... …………………..……………
Wpłynęło dnia
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
/ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLYM ...............................
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kluki
zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
I. DANE WNIOSKODAWCY I UCZNIA
Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak „X”)
| | Rodzic/opiekun prawny 

| | Pełnoletni uczeń 

| | Dyrektor szkoły

Nazwisko:

TELEFON kontaktowy:

Imię:

PESEL:

Adres:
Dane ucznia, któremu ma zostać przyznane stypendium szkolne
Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Imiona rodziców:

PESEL ucznia:

Adres zamieszkania
Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Kod pocztowy: 97-415

Miejscowość:

Województwo: łódzkie

Informacje o szkole, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym
Typ szkoły
(zaznaczyć x)

|
|
|
|
|
|
|
|

| Podstawowa  
| Gimnazjum
| Zawodowa
| Liceum profilowane
| Technikum
| Szkoła Policealna
| kolegium nauczycielskie
| inne

Klasa: (Proszę
podać czy
maturalna)

(pełna nazwa szkoły nie zespołu szkół)

Opinia Dyrektora Szkoły
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........
…………………………
pieczęć szkoły

………………………………………
pieczęć i podpis dyrektora

II. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym:
Miejsce
Stopień
Wysokość
Data
Źródło
Lp.
Imię i nazwisko
pracy –
pokrewieńst
dochodu
urodzenia
dochodu*
nauki
wa
netto w zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:
· Moja rodzina składa się z ………… osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
· Ilość hektarów przeliczeniowych ……………. x ….……. zł …………..…….. zł miesięcznie
· Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego zgodnie z
załączonymi zaświadczeniami o wysokości dochodów w rodzinie wynosi …………………….. zł.
· Informacja o pobieraniu innych świadczeń społecznych: (bezpłatny posiłek, zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami, okresowy, świadczenie pielęgnacyjne, opiekuńcze i inne).
Informacja o sytuacji rodzinnej ucznia (zaznaczyć x jeżeli występuje i podkreślić właściwe):
| | W rodzinie występuje: bezrobocie, ciężka lub długotrwałą choroba, wielodzietność,
alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych,
| | Uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Informacja o otrzymywaniu innych stypendiów o charakterze socjalnym
► Uczeń ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje/nie otrzymuje* inne stypendium o
charakterze socjalnym przyznane przez ...................................................................... w wysokości
.............................. na okres ......................................................
* - niepotrzebne skreślić.
Kluki, dnia ……………………………..
………………………….................
(podpis wnioskodawcy)
III. Pożądana forma świadczenia pomocy
1. Wnioskuję o przyznanie (podkreślić właściwe):
a. stypendium szkolnego
b. zasiłku szkolnego.
2. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej (należy wybrać jedna lub kilka form):

a) Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (podać nazwę rzeczy będących przedmiotem
pomocy)
………………………………………………......................................................................................
……………………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………................................................
………………………………………………………………………………........................................
b) Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
(wskazać rodzaj kosztów i miejsce ich ponoszenia):
…….......................................………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................…………
……………………………………………….
c) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych w szkole (opisać rodzaj
zajęć oraz wskazać, która szkoła je realizuje)
…………………………………………………………………………………………...…..…...........
……………………………………………………………....................................................................
..........……………………………………………………………………………............…..................
d) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę
(opisać rodzaj zajęć oraz wskazać, oraz wskazać ich organizatora)
…………………....................................………………………............................................................
……………………………………………………………………………………................................
.……......................................................................................................................................................
Pouczenie:
1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o
ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę
przyznania stypendium szkolnego.
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego „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 do lat 3” – oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych
GOPS w Klukach dla potrzeb niezbędnych do realizacji pomocy materialnej dla uczniów, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Kluki, dnia .............................................

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

(podpis wnioskodawcy)
Załączam do wniosku:
1. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) lub pełnoletniego ucznia.
2. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
3. Oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu.
4. Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS.
5. Zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach
(zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz
alimentacyjny).
6. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania
(przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów.
7. W przypadku prowadzonej działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości
dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
8. W przypadku prowadzonego gospodarstwa rolnego dokumenty potwierdzające wysokość powierzchni
gospodarstwa rolnego.
9. Odcinek renty/emerytury.
10. Inne dokumenty: .............................................................................................................................
* - zakreślić odpowiedni punkt.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września…….. r. w Urzędzie Gminy Kluki.
……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

