WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na okres od ……………………………….. do ……………………………….

1. Dane osobowe ucznia
Nazwisko
Imiona
Imi ojca lub prawnego opiekuna
Imi matki lub prawnego opiekuna
PESEL ucznia
Data i miejsce urodzenia

2. Informacja o szkole
Nazwa szkoły
Typ szkoły
Ulica
Kod pocztowy

Miejscowo
Województwo

W roku szkolnym 200.../200... jestem uczniem klasy.............

3. Adres stałego zameldowania
Ulica
Kod pocztowy

Miejscowo
Województwo

4. Adres zamieszkania ( wpisujemy, je li inny ni adres stałego zameldowania )
Ulica
Kod pocztowy

Miejscowo
Województwo

5. Ucze spełnia nast puj ce kryteria

(nale y zaznaczy spełniane kryteria stawiaj c znak X):

miesi czna wysoko dochodu na osob 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. nr 64, poz.
593, z pó n. zm.)
w rodzinie wyst puje bezrobocie, niepełnosprawno , ci ka lub długotrwała choroba, wielodzietno
lub inna okoliczno (podkre li wła ciwe)
ucze pochodzi z rodziny niepełnej – ojciec, matka nie yje ( podkre li wła ciwe)
ucze pobiera pomoc socjaln ( stypendium) z innego ródła (je eli tak to z jakiego tytułu i w jakiej
wysoko ci – udokumentowa )

Wnioskowane formy stypendium:
cz ciowe pokrycie kosztów udziału w zaj ciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczaj cych poza zaj cia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a tak e udziału w
zaj ciach edukacyjnych realizowanych poza szkoł ,
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególno ci zakupu podr czników, pomocy
naukowych, odzie y sportowej
całkowite lub cz ciowe pokrycie kosztów zwi zanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania
wiadczenia finansowego (w przypadkach o których mowa w art. 90d ust. 5). Uzasadni
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

O wiadczam, e w miejscu stałego zameldowania wnioskodawcy mieszka i prowadzi wspólne
gospodarstwo domowe …………………..
( słownie …………………………………………. ) osób
……………………………………….
( podpis )

6. O

wiadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia

O wiadczam, e moja rodzina składa si z ni ej wymienionych osób, pozostaj cych
we wspólnym gospodarstwie domowym

Dochód netto za ostatni miesi c wynosi:
Lp

Imi i nazwisko

Data
urodzenia

Miejsce pracy – nauki

Stopie
pokrewie
stwa

Wysoko dochodu
netto w zł

,

,

,

,

,

,

,

Ł czny, miesi czny dochód netto w rodzinie

redni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ……………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………… zł)

Do o wiadczenia nale y doł czy odpowiednio:
a) za wiadczenia z zakładu pracy o wysoko ci dochodów uzyskanych przez członka rodziny w
miesi cu poprzedzaj cym zło enie wniosku, je eli dochody te podlegaj opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, odcinek renty/emerytury za miesi c
poprzedzaj cy zło enie wniosku , stosowne za wiadczenie z urz du skarbowego o osi gni tym
dochodzie z innych ródeł w miesi cu poprzedzaj cym zło enie wniosku lub za wiadczenie o
korzystaniu ze wiadcze pieni nych z pomocy społecznej i wysoko tych wiadcze .
b) o wiadczenie o wysoko ci otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym,
wyci giem bankowym itp.)
( W przypadku nie korzystania z e wiadcze pieni nych z pomocy społecznej , do niniejszego wniosku nale y
zał czy odr bne za wiadczenie o dochodach dla ka dej osoby z p.6)

7. Wyra am zgod na przetwarzanie danych osobowych wył cznie dla potrzeb programu
pomocy materialnej.
Data ……………………………….

Podpis: ………………………………………………….

Wnioskodawcy przysługuje prawo dost pu do tre ci swoich danych i ich poprawiania

8. Uprzedzony o odpowiedzialno ci karnej na podstawie art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z pó n. zm. ) potwierdzam
własnor cznym podpisem, e dane zawarte we wniosku s zgodne z prawd .
...................................
data

...............................................................
własnor czny podpis wnioskodawcy

