Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania
pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy
mieszkających na terenie Gminy Słupsk
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny ………………...
1. Dane osobowe wnioskodawcy (np: rodzic, pełnoletni uczeń , opiekun prawny)
Nazwisko wnioskodawcy
Imię wnioskodawcy
Pesel
Adres zamieszkania wnioskodawcy
Numer telefonu
2. Dane osobowe uczniów
Imię i nazwisko ucznia

L.p.

Rodzaj i typ szkoły

1
2
3
4
5
6

Adres zamieszkania uczniów
3. Informacja o otrzymywanych innych stypendiach o charakterze socjalnym
Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych ?
(Należy zaznaczyć x właściwą odpowiedź)

□

TAK

Rodzaj stypendium
Wysokość stypendium
Okres na jaki przyznano stypendium
Organ przyznający stypendium

□

NIE

Klasa

4. Wnioskowane formy pomocy
Należy zaznaczyć x wnioskowaną formę pomocy.
(stypendium może być przyznane w jednej lub kilku formach jednoczenie)

□

całkowite lub częściowe pokrycie 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;

□

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególnosci zakupu podręczników;

□

świadczenie pieniężne, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium dla uczniów w ww. formach nie jest
możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, udzielenie stypendium w ww. formach nie jest celowe.

5. Informacja o występowaniu w rodzinie ucznia dodatkowych czynników wymienionych w art.. 90d ust.1 ustawy o
systemie oświaty, które uzasadniają przyznanie stypendium.
Czy w rodzinie ucznia wystepuje bezrobocie , niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, czy rodzina jest niepełna, itp.. ?
(Należy zaznaczyć x właściwą odpowiedź)

□

□

TAK

NIE

6. Dane dotyczące gospodarstwa domowego
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

L.p.

Imię i nazwisko

Pesel

Miejsce pracy

Pokrewie
ństwo

Wysokość dochodu w zł.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Łączny dochód gospodarstwa domowego:
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi:
Należy wykazać dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o wysokości dochodów oraz inne dowody i dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu.
Dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej ( Dz U z 2004r., Nr 64, poz.. 593)

Do złożonego wniosku dołączam wymagane zaświadczenia i oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów
osiągniętych przez członków mojej rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
Oświadczam, że przedłożone dokumenty obejmują wszystkie dochody członków mojej rodziny.
data i podpis wnioskodawcy

7.Forma realizacji przyznanego świadczenia
W przypadku przyznania stypendium szkolnego refundacja nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy
lub w kasie Gops Słupsk
Należy zaznaczyć x wnioskowaną formę realizacji

□

wnoszę o przekazywanie świadczeń finansowych z tytułu przyznanego i rozliczonego stypendium
szkolnego na konto bankowe

Bank
Nr konta

□

wnoszę o wypłatę w kasie Gops Słupsk

data i podpis wnioskodawcy

8. Oświadczenia wnioskodawcy
Ja, niżej podpisany/a, świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) o składaniu fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy
oświadczam, że wszystkie powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

Ja, niżej podpisany/a, świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) o składaniu fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy,
składam stosowne do art. 75 §2 KPA w brzmieniu „Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia
określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji
publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania”
oświadczenie, iż utrzymuję się z dochodów zgodnie z przedstawionymi dokumentami.
Zobowiązuję się – zgodnie z art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.) niezwłocznie informować organ przyznający stypendium o wszelkich zmianach okoliczności oraz o ustaniu
przyczyn będących podstawą przyznania na mój wniosek stypendium szkolnego.
Miejscowość, data i podpis
wnioskodawcy

