WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce
na rok szkolny 2019/2020
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 2156 poz. z późn. zm.)

Dane wnioskodawcy:
Nazwisko i imię

Rodzic/opiekun prawny
Adres zamieszkania

Pełnoletni uczeo
Stan cywilny

PESEL

Telefon kontaktowy

1. DANE UCZNIA
Nazwisko i imię ucznia

Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

2. INFORMACJA O SZKOLE
Nazwa Szkoły
Typ Szkoły
Adres
Klasa do której uczeo uczęszcza
Czy klasa maturalna?

Pieczęd placówki i podpis osoby upoważnionej

3. KRÓTKIE WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SYTUACJI MATERIALNEJ W RODZINIE
…................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
…..................................................
(podpis wnioskodawcy)

4. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW CZŁONKÓW RODZINY
w skład rodziny wchodzą:
Lp. Imię i nazwisko

Data urodzenia
Stopieo
pokrewieostwa

Status zawodowy
Miejsce pracy-nauki

Źródło dochodu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dochód łączny netto:

Wysokośd dochodu
netto

5. PRZESŁANKI UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKLONEGO.
Powody inne niż kryteria dochodowe uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego:
Bezrobocie
Tak /Nie
Alkoholizm
Tak /Nie
Niepełnosprawnośd

Tak /Nie

Narkomania

Tak /Nie

Ciąża lub ciężka choroba

Tak /Nie

Rodzina niepełna

Tak /Nie

Wielodzietnośd

Tak /Nie

Zdarzenia losowe

Tak /Nie

Informacja o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
Rodzina składa się z ________osób, tworzących wspólne gospodarstwo domowe.
Łączny miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego wynosi ________________zł
Średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wynosi _______________zł
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, ze informacje
są zgodne ze stanem faktycznym.
…..........................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

6. FORMA REALIZACJI PRZYZNANEGO ŚWIADCZENIA
w przypadku przyznania stypendium szkolnego zwrot odpowiednio udokumentowanych kosztów nastąpi w
drodze przelewu na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w formie wypłaty gotówkowej.

Wnoszę o przekazywanie świadczeo finansowych związanych z otrzymaniem stypendium na rzecz
wnioskodawcy jak również na rzecz mojego syna/córki na poniższy rachunek bankowy:
Nr rachunku____________________________________________________________
Nazwa banku:____________________________________________________________
….........................................

Data, podpis wnioskodawcy
7. OŚWIADCZENIE 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 składanie fałszywych zeznao 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 składanie fałszywych zeznao 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 1991r. O systemie oświaty( Dz. U.z 2015r. Nr2156 z późn.
zm.) niezwłocznie informowad organ przyznający stypendium o wszelkich zmianach okoliczności oraz o ustaniu przyczyn
będących podstawą do przyznania na mój wniosek stypendium szkolnego.
• Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z
późn. zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych zawartych we wniosku do realizacji programu przyznawania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie
wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i kontroli ich przetwarzania.
__________________________
Miejscowośd i data

_______________________________________
Podpis wnioskodawcy- ucznia pełnoletniego,
rodzica lub opiekuna prawnego ucznia małoletniego

Do wniosku należy dołączyd zaświadczenia i oświadczenia o wysokości dochodów oraz inne dowody i dokumenty
potwierdzające uzyskanie dochodu
1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku
2. zaświadczenie z GOPS-u o korzystaniu ze świadczeo pieniężnych z pomocy społecznej
3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej
4. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeo Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS
5. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wypłacanym zasiłku dla bezrobotnych
6. zaświadczenie o posiadaniu nieruchomości gruntowej(liczba ha przeliczeniowych)
7. odcinek renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego
8. zaświadczenie ze szkoły (uczniowie szkól ponadgimnazjalnych)
9. W uzasadnionych przypadkach do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie
10. Inne.....................................................................................................................................................

