WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM

I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć)
□ RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

II.

□ PEŁNOLETNI UCZEŃ

□ DYREKTOR SZKOŁY

DANE OSOBOWE
Nazwisko i imię ucznia
Data i miejsce urodzenia
PESEL ucznia
Nazwisko i imię ojca
PESEL ojca
Nazwisko i imię matki
PESEL matki
Miejsce zamieszkania ucznia
Numer telefonu kontaktowego
wnioskodawcy

*Dane kolejnych członków rodziny ( ucznia/ słuchacza/wychowanka) ubiegających się o
przyznanie stypendium szkolnego, należy wpisać na załączniku(ach)
Załącznik nr …………………………………………………………………………………………..
III. INFORMACJE O SZKOLE
Nazwa szkoły
Typ szkoły
Adres szkoły

W roku szkolnym ……………jest uczniem klasy …………. .
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IV. DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPNDIUM
Uczeń spełnia następujące kryteria ( należy zaznaczyć spełnienie kryterium stawiając znak x)
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art.
8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. (Dz.U. z 2016 r. poz. 930)
W rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania.
Uczeń pochodzi z rodziny niepełnej
W rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe

V. FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO
( należy zaznaczyć pożądaną formę świadczenia stawiając znak x)
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
takich jak wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp. a także
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków
obcych, zajęć przedmiotów ścisłych, humanistycznych, komputerowych, sportowych, tanecznych,
recytatorskich, artystycznych, zajęć na basenie i innych poszerzających wiedzę i umiejętności
ucznia;
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup: podręczników,
lektur, encyklopedii, słowników, i innych książek pomocniczych do realizacji procesu
dydaktycznego, zeszytów , długopisów, piórników, plecaków itp. stroju sportowego i innego
wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, komputera, drukarki, monitora, części do
komputera, tuszy do drukarek, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, biurka,
krzesła do biurka, lampki do biurka i inne zakupy wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia
uzgodnione z pracownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie,
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania ( dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych), takich jak dojazdy do szkoły, opłaty za internat, czesne.

Świadczenia pieniężnego wypłacanego w okresie zajęć szkolnych, comiesięcznie lub
jednorazowo za kilka miesięcy

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Szczegółowy opis sytuacji uzasadniającej przyznanie stypendium w formie świadczenia
pieniężnego:
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................
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Oświadczam, że uczeń/uczennica pobiera/nie pobiera* inne stypendium o charakterze socjalnym
Ze środków publicznych ( jeśli pobiera, to wskazać instytucję, która przyznała stypendium, określić
wysokość i okres, na jaki zostało przyznane)
*niepotrzebne skreślić
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………..
……………………………………………………………………………..
( miejscowość, data )

(podpis rodzica, opiekuna prawnego lub ucznia pełnoletniego )

VI. DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA.
W rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016 roku poz. 930) rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają we
wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp.
Imię i nazwisko członka
rodziny

Data
urodzenia i
pesel

Miejsce
pracy/nauki

Stopień
pokrewieństwa

źródło
dochodu

Wysokość
dochodu
ustalonego
zgodnie z art.
8 ust. 3-13

1.
2
3
4
5
6
7
8
Łączny dochód
wynosi:

……………………………………………………… złotych

Dochód na 1 osobę w
rodzinie wynosi:

……………………………………………………… złotych

*- Należy wykazać dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku: (wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia - netto,
dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty,
wysokość renty lub emerytury, stypendium socjalne, naukowe i inne np. dodatek mieszkaniowy, zasiłek okresowy z pomocy
społecznej.)
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia ( stosownie do rodzaju wskazanego źródła dochodu), o wysokości dochodu
wszystkich członków rodziny.
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Załączniki:
1. Zaświadczenie o wysokości dochodu każdej powyżej wymienionej osoby, bądź
2. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany ze skutkami składania nieprawdziwych zeznań
wynikających z art. 233 kodeksu karnego.
……………………………………………
……………………..…………………………………………..
( miejscowość i data)

( podpis rodzica, opiekuna prawnego, ucznia pełnoletniego)

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Krotoszynie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
……………………………………………..
( data, podpis)

VII.

………………………………………..………………………………………
( podpis rodzica, opiekuna prawnego, ucznia pełnoletniego)

POŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU UCZNIA/SŁUCHACZA DO SZKOŁY,
KOLEGIUM.

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

(imię i nazwisko ucznia/uczennicy/ słuchacza)
uczęszcza do szkoły ( jest słuchaczem) ...............................................................................................

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

(nazwa i adres szkoły lub pieczęć adresowa)

……………………………..
( data )

……….…………………………
(podpis dyrektora szkoły)
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Pouczenie:
Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być
większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 514,00 zł.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi
inaczej, pomniejszoną o:
1) Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4) Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) Jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
2) Zasiłku celowego
3) Pomocą materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) Świadczenia w naturze;
5) Świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) Opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od
osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie
podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie
zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z
prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezliczonymi do kosztów
uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności
gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których
podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w
oświadczeniu tej osoby.
2) Opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
6.

7.

9)
10)
11)

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem , przez
podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z
pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika
urzędu skarbowego zawierającego informację o wysokości:
1) Przychodu
2) Kosztów uzyskania przychodu
3) Różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania
4) Dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6
5) Odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne;
6) Należnego podatku
7) Odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związane z prowadzeniem pozarolniczej działalności
gospodarczej
8) Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w
przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie
zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie
dowodu odpłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z
pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotność kwoty:
1) Kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej
2) Kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został
wypłacony.
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