Nazwa podmiotu realizującego świadczenia:

Adres:

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIA

1. DANE WNIOSKODAWCY (RODZICA, PEŁNOLETNIEGO UCZNIA LUB DYREKTORA
SZKOŁY, KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH LUB OŚRODKA, o którym
mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty)
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

PESEL

Stan cywilny

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

Miejsce zamieszkania

Telefon

Wnoszę o przyznanie dla uczniów wymienionych w pkt 2 wniosku:

⃣

*)

⃣

stypendium szkolnego

*)

zasiłku szkolnego

w formie:

w formie:

⃣ 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
⃣ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególności zakupu podręczników
⃣ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania
⃣ świadczenia pieniężnego

⃣ świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym
⃣ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

*)

Właściwe zaznaczyć znakiem „X”

2. DANE OSOBOWE UCZNIÓW
1.
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

Klasa

2.

Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

Klasa

Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

Klasa

Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

Klasa

Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

Klasa

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

PESEL

3.
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

PESEL

4.
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

PESEL

5.
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

PESEL

6.

Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

Klasa

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

PESEL

3. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym
(Dochody netto członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)
L.p.

Imię i nazwisko

PESEL

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy, nauki

Łączny dochód rodziny wynosi miesięcznie
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym wynosi

Wysokość
dochodu w zł

4. DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE
stypendium szkolnego

zasiłku szkolnego

W rodzinie występuje:
W rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe:
⃣ ubóstwo
⃣ pożar
⃣ bezrobocie
⃣ zalanie domu (mieszkania)
⃣ niepełnosprawność
⃣ wypadek
⃣ ciężka lub długotrwała choroba
⃣ śmierć
⃣ wielodzietność
⃣ inne (wymienić jakie?)……………………..
⃣ brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo –
wychowawczej
⃣ rodzina niepełna
⃣ alkoholizm lub narkomania
⃣ zdarzenie losowe

5. PREFEROWANA FORMA REALIZACJI ŚWIADCZENIA

⃣

KONTO BANKOWE

-

-

-

-

-

-

Imię i nazwisko właściciela konta
Nazwa banku

⃣ GOTÓWKA

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1.

…………………………………………………………………………………..

2.

…………………………………………………………………………………..

3.

…………………………………………………………………………………..

4.

…………………………………………………………………………………..

5.

…………………………………………………………………………………..

6.

…………………………………………………………………………………..

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

………………………………………………...
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

POUCZENIE
I.
II.
1)
2)
3)
III.
IV.

V.
1)
2)
3)
4)

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy rozdziału 8 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
a zasady ustania dochodu przepisy art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Pomoc materialna przysługuje:
uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów
pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku
nauki,
uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może otrzymać 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.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
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,
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
świadczenia pieniężnego.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
a)
b)
c)
XIV.
1)
a)
b)
c)
d)
2)
a)
b)
c)
3)
a)
b)
4)
a)
b)
5)
6)
7)
XV.

XVI.
XVII.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do
dnia 15 października danego roku szkolnego.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem
edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego
zasiłku.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż
kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 514 zł netto.
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:
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz
ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, w tym:
Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów:
zaświadczenie o wynagrodzeniu netto (także uczniowskim) lub oświadczenie o wynagrodzeniu osoby ubiegającej się o pomoc,
dokument potwierdzający wysokość pobieranej emerytury, renty, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów,
dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów z innych źródeł niż ww.
Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w przypadku rolników:
zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach
przeliczeniowych (w przypadku rolników),
zaświadczenie lub oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów – działalność gospodarcza opodatkowana w formie podatku zryczałtowanego:
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,
dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne.
Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów - działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych:
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający rok podatkowy,
dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne .
Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające długotrwałą chorobę.
Dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego np. zmiana
miejsca zamieszkania, zameldowania wnioskodawcy lub ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, zwiększenie dochodów gospodarstwa
domowego.
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi przyznanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym wskazanymi w treści pouczenia.

…………………………………..........................................................…
(data i podpis wnioskodawcy)

⃣

Decyzja organu przyznającego:
Nie/przyznano* stypendium/zasiłek (ku)* zgodnie z propozycją komisji*.
⃣ Przyznano stypendium/zasiłek*
w kwocie …………………….. zł. jednorazowo/miesięcznie*
w okresie od …………………… do ……………………
w kwocie …………………….. zł. jednorazowo/miesięcznie*
w okresie od …………………… do ……………………
* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………..
(podpis pracownika)

