..............................
/data wpływu wniosku/

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

I.

WNIOSKODAWCA
RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA

II.

III.

PEŁNOLETNI UCZEŃ

DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM

DANE WNIOSKODAWCY

1. Imię i nazwisko

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

2. Adres zameldowania

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

3. Adres zamieszkania

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

4. Nr telefonu

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

DANE UCZNIA

1. Imię i nazwisko

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

2. Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego

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

3. Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

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

4. Data urodzenia

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

5. Miejsce zamieszkania

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

6. PESEL

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

7. Nazwa i adres szkoły ..................................................................................................................
8. Typ szkoły …………………………………………………………………………………………………
(szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła branżowa, technikum, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna,
kolegium)

9. Klasa……………………………………………………

……………………………………………..
/ data i podpis dyrektora/

……………………………………………………
/pieczęć szkoły/

SYTUACJA SPOŁECZNA W RODZINIE ( właściwe zaznaczyć i udokumentować )

IV.

W RODZINIE WYSTĘPUJE

(właściwe zaznaczyć)

1.

BEZROBOCIE

2.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

3.

CIĘŻKA LUB DŁUGOTRWAŁA CHOROBA

4.

WIELODZIETNOŚĆ

5.

BRAK UMIEJĘTNOŚCI WYKONYWANIA FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

6.

ALKOHOLIZM

7.

NARKOMANIA

8.

RODZINA NIEPEŁNA

POŻĄDANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO ….........................................*

V.

Uzasadnienie wyboru formy stypendium szkolnego
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
* Pożądana forma stypendium
1. 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,
2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.
4. Pieniężna, jeżeli udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt 1-3 nie jest możliwe,
o czym zadecyduje Burmistrz Miasta Mrągowo.

VI.

SYTUACJA RODZINNA I MATERIALNA

Oświadczam, że:
a) gospodarstwo domowe ucznia składa się z następujących osób:
(przez gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione, razem
mieszkające i gospodarujące)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Imię i nazwisko

PESEL

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy/nauki

8
9
10

b) dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o stypendium wymienionych powyżej członków
gospodarstwa domowego (w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony) udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem/oświadczeniem - wyniosły:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Źródło dochodu

Wysokość dochodu netto w PLN
Imię i nazwisko osoby
z miesiąca poprzedzającego złożenie
uzyskującej dochód
wniosku

Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Emerytura, zasiłek przedemerytalny
Renta inwalidzka, rodzinna, socjalna
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku
rodzinnego
Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia
pielęgnacyjne
Dodatek mieszkaniowy, dodatek
energetyczny
Zasiłek okresowy, stały
Alimenty (zasądzone, dobrowolne)
Zasiłek dla bezrobotnych, staż
Dochody z działalności gospodarczej

opodatkowane na zasadach
10 ogólnych
opodatkowane zryczałtowanym
podatkiem dochodowym (w tym
karta podatkowa
11 Umowy o dzieło, umowy zlecenia
Dochody z gospodarstwa rolnego
12 powyżej 1 ha (ilość ha
przeliczeniowych × 288 zł)
13 Praca za granicą
Inne dochody (np. praca
dorywcza
Łączny dochód
13

Zobowiązania ponoszone przez członków rodziny
(alimenty świadczone na rzecz innych osób w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku – należy dołączyć wyrok
zobowiązujący
do
płacenia
alimentów
oraz
dokumenty
potwierdzające dokonywanie wpłat)
Ilość osób w rodzinie
Dochód na osobę w rodzinie (od sumy dochodów należy odjąć
wydatki rodziny i podzielić przez liczbę osób pozostających
w gospodarstwie domowym).

VII. Uczeń otrzymuje/ubiega się w roku szkolnym 2017/2018 o inne stypendia o charakterze
socjalnym ze środków publicznych (właściwe zaznaczyć)
□ TAK (należy uzupełnić poniższą tabelę)

1

Nazwa instytucji, która przyznała stypendium

2

Miesięczna wysokość stypendium

3

Okres, na który przyznano stypendium

□ NIE

od..............................
do..............................

Proszę o przekazanie stypendium szkolnego na poniższy
w banku ………………………………………………….......................

numer

rachunku

bankowego

Dane właściciela rachunku:
Imię i nazwisko: …………………………………………..…
Adres: …………………………………….………………….
..........………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

Świadomy o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyznania stypendium
szkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)

Zostałem/am poinformowany/a, że ostateczne rozpatrzenie złożonego wniosku o przyznanie stypendium
szkolnego nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.
………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)
POUCZENIE
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych
przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.
Złożenie wniosku po terminie wymaga złożenia stosownego uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Pomoc
przyznawana jest uczniom, którym dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł netto na osobę.
2. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
3. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium,
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. W przypadku zmiany

adresu wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany szkoły lub zaprzestania nauki, wnioskodawca zobowiązany
jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Urząd Miejski w Mrągowie.
4. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę
przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego
podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda
osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium szkolne zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków
potwierdzających celowość wydatków na każdorazowe żądanie Burmistrza Miasta Mrągowo niezależenie
od formy jego udzielenia.
6. Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego „500 +”.

………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)
Załączniki złożone do wniosku:
(dotyczące miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca,
w którym wniosek zostanie złożony)
1) Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości:
- dochodu netto z zakładu pracy, w przypadku umowy o zlecenia, o dzieło – umowa, rachunek
- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury, decyzja)
- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika
lub decyzja z MOPS - funduszu alimentacyjnego),
2) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do
zasiłku),
3) Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
4) Zaświadczenie lub decyzja z MOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy,
zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych wypłacanych przez
MOPS,
5) Zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,
6) Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu
hektarów przeliczeniowych,
7) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
- oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku
kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy,
8) W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie lub oświadczenie z Urzędu Skarbowego
o rozliczaniu działalności z formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie
lub oświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne,
9) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie
opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność
gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym),
10) Oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto
11) W przypadku składania wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia – upoważnienie od pełnoletniego
ucznia.

