………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby składającej wniosek o stypendium:
rodzica ,opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)

……………………………………………
(adres zamieszkania)

Wójt Gminy Mrągowo
……………………………………………
(telefon)

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
– stypendium szkolne
(wniosek składa: rodzic, opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń; w przypadku jeżeli za pełnoletniego ucznia składa rodzic
winno być dołączone upoważnienie do reprezentowania ucznia przez rodzica, podpisane przez pełnoletniego ucznia.).

Składam wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 .
Dla ucznia (słuchacza)*...................................................................................................................................
(nazwisko i imię ucznia, słuchacza i stopień pokrewieństwa, PESEL )

..........................................................................................................................................................................
(imiona i nazwisko rodziców)

zamieszkałego w .............................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

uczącego się w ................................................................................................................................................
(nazwa szkoły i adres szkoły, klasa)

Wnoszę o realizację stypendium szkolnego w formach:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających

poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą.*
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych
pomocy naukowych. *
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów.*
4. Świadczenia pieniężnego, na warunkach art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty*
Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności z:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Potwierdzenie uczęszczania ucznia (słuchacza) do ww. szkoły:

……………………………………………………

( pieczątka szkoły)

(data, podpis i pieczątka dyrektora)

Oświadczenie o członkach rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i dochodach rodziny z
miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

Imię i nazwisko składającego wniosek: ................................................................................. - oświadczam,
że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym:
Data
Stopień
urodzenia pokrewieństwa

Imię i nazwisko członka rodziny

L.p.

Miejsce pracy,
nauki, emeryt lub rencista

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wyliczenie dochodu netto na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

1. Wynagrodzenie netto uzyskane w ramach stosunku pracy + zasiłek rodzinny

- ……………zł.

(zaświadczenie zakładu pracy lub oświadczeni o dochodach)

2. Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne ( odcinek renty, emerytury lub oświadczenie) - ……………zł.
3. Stałe zasiłki z pomocy społecznej (zaświadczenie z GOPS lub oświadczenie)

- …...……….zł.

4. Dodatek mieszkaniowy (zaświadczenie z GOPS lub oświadczenie)

- …...……….zł

5. Alimenty (odcinek alimentów lub oświadczenie)

- …...…….…zł

6. Zasiłek dla bezrobotnych

- ….……..….zł.

(zaświadczenie PUP lub oświadczenie)

7. Dochód miesięczny z prowadzenia gospodarstwa rolnego

- ...…...….….zł.

(kserokopia nakazu płatniczego)

8. Dochód miesięczny z prowadzenia działalności gospodarczej

- ……...….…zł.

(oświadczenie o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej)

9. Inne udokumentowane dochody

- …...……….zł.

Razem dochód netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

- …………….zł.

Średni dochód miesięczny netto na osobę w mojej rodzinie

- …………….zł.

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko:
- otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych tak / nie *
- otrzymuje stypendium w kwocie ……………………… zł
*) właściwe podkreślić

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające w.w dochody.
FORMY PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM
RACHUNEK BANKOWY

□

-

-

-

-

-

-

Nr

(imię, nazwisko, PESEL właściciela konta)

ODBIÓR OSOBISTY

□

Świadomy o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych we wniosku. Wszelkie zmiany dotyczące dochodu rodziny zobowiązuję się zgłaszać na bieżąco.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyznania stypendium szkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r, poz. 922 z późn. zm.).

…………………………..dnia….. ………………….

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

(miejscowość)
(czytelny podpis osoby składającej wniosek)
Uwaga: w przypadku składania wniosków dla kilkorga dzieci z jednej rodziny – wystarczy dołączyć jeden komplet zaświadczeń o dochodach
lub oświadczeń

