Załącznik
do uchwały Nr II/10/2006
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 28 listopada 2006 r.

Wnioskodawca
............................................................
........................................................... ,

...................................................
(miejscowość data)

(imię i nazwisko rodzica. opiekuna,
pełnoletniego ucznia (słuchacza)
lub dyrektora szkoły i adres zamieszkania
składającego wniosek)

Burmistrz Miasta
Krasnystaw
Wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego**)
Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wnoszę
o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*) dla ucznia
(słuchacza, wychowanka):
1. Dane ucznia (słuchacza, wychowanka):
Nazwisko
Imiona
Data urodzenia
PESEL
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Gmina
Województwo
Telefon kontaktowy

W roku szkolnym 200....../200....... jest uczniem/ słuchaczem:
1. Nazwa szkoły (kolegium, ośrodka)....................................................................
2. Klasa / rok nauki................................................................................................
3. Adres szkoły/ kolegium/ ośrodka: ulica............................................. nr ...........
4. Miejscowość ......................................................... kod pocztowy ....................
5. Województwo .................................................telefon ......................................

.................................................................................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

2 Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku
szkolnego**)
Opis sytuacji materialnej rodziny ucznia: (wniosek jest rozpatrywany, jeżeli w rodzinie
występuje jedna z przesłanek: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka długotrwała choroba,
wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm,
narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe):..................................................................
.............................................................................................................................................................

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

*
**

niepotrzebne skreślić,
zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji
materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego,

3. Dane o wszystkich członkach rodziny zamieszkałych wspólnie z uczniem
w jednym gospodarstwie domowym i uzyskiwanych źródłach dochodu
przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku***:

Lp.

-azwisko
i imię

Pesel

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce
pracy,
nauki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Łączny dochód rodziny wynosi miesięcznie
Średni łączny dochód netto na 1 członka rodziny wynosi
miesięcznie

***

przed wypełnieniem tabelki należy zapoznać się z „Instrukcją” (pkt 6)

Kwota
dochodu
w zł

4. Forma udzielonej pomocy:
(proszę podkreślić właściwe)

PRZEZACZEIE:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia 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 dotyczących
w szczególności:, opłat za udział uczniów w zajęciach nauki języków obcych,
logopedycznych, opłat za udział w zajęciach muzycznych, opłat za udział w zajęciach
komputerowych, opłat za udział w zajęciach sportowych i innych zajęciach edukacyjnych,
opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach (wyjściach) do kin, teatrów i innych
imprezach organizowanych przez szkołę, pokrycie abonamentu internetowego, zakup
programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, zakup komputerów, drukarek,
papieru, i innych akcesoriów komputerowych, zakup przyborów i pomocy szkolnych,
tornistrów, zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego, stroju apelowego oraz innego
wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:
zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek niezbędnych do
realizacji procesu edukacyjnego, zeszytów długopisów, piórników, plecaków i innych przyborów
szkolnych,
3. całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę
w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych,
4. stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych
oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych w formie całkowitego
lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w
szczególności: opłat za bursę i internat, opłat za obiady, opłat za przejazd z miejsca zamieszkania do
szkoły i z powrotem.
5. świadczenia pieniężne , jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe,

6. inne, jaki? ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

5 Oświadczenia
1

Uprzedzony(na) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za fałszywe zeznania lub zatajenie prawdy oświadczam, że przedstawione
dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do korzystania ze
stypendium szkolnego.
3. zobowiązuję się niezwłocznie informować Burmistrza Miasta Krasnystaw
o zmianie lub ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania stypendium,
a także o fakcie zaprzestania nauki przez ucznia.

4.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych we wniosku w celu przyznania i wypłaty pomocy materialnej,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

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

6 Instrukcja
1. Jako dochód poszczególnych członków rodziny należy wpisać sumę
miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
bez względu na źródło ich uzyskania z wyjątkiem jednorazowego
świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz już otrzymanego
stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
2. W przypadku utraty dochodu przez danego członka rodziny należy podać
jego przychody z miesiąca złożenia wniosku.
3. Do uzyskanych przychodów nie wlicza się (i nie uwzględnia) w tabelce:
podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych
przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4. W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy
przyjmować, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny
w wysokości wymienionej w art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (składek KRUS nie odejmuje się) – w razie
wątpliwości wpisać tylko liczbę ha przeliczeniowych.
5. W przypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel gospodarstwa
wydzierżawionego jego dochodem jest kwota czynszu z tytułu dzierżawy
płacona przez dzierżawcę. W przypadku, gdy strony umowy dzierżawy
umówią się, że zapłatą za dzierżawę będzie świadczenie w naturze, np. jakaś
liczba kwintali zboża, to wartości tego świadczenia nie przyjmuje się do
dochodu.
6. Na udokumentowanie dochodów należy dołączyć zaświadczenia o
wysokości dochodów, czyli: m.in. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej uwzględniające rodzaj świadczeń i ich
wysokość lub decyzje; zaświadczenie o dochodzie z działalności
gospodarczej wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w
trybie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej; odcinki rent, emerytur,
alimentów; zaświadczenia z zakładów pracy; zaświadczenia o wielkości
gospodarstwa rolnego i inne.

