
 
Nr wniosku: Data złożenia wniosku: 

 

……....../19 

 

……/……/2019 

                                          Wójt Gminy Czernichów 
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składany przez: 

 
…………………………………………zamieszkały w…………………………………… 
  (imię i nazwisko składającego wniosek) (adres zamieszkania składającego wniosek) 

 

Telefon …………………………………. 

 

Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 

1. stypendium szkolnego     

2. zasiłku szkolnego 

dla ucznia (słuchacza)*………………………………………………………………………… 
    (nazwisko i imię ucznia / słuchacz/ i stopień pokrewieństwa) 
 

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

 

zameldowanego w ……………………………………………………………………………… 
 (wypełnić tylko jeśli adres jest  inny niż  adres zamieszkania) 

 

uczącego się w …………………………………………………………………………………. 
  (nazwa szkoły, klasa /rok/, adres szkoły) 

Pożądaną formą stypendium (zasiłku)* szkolnego jest: 

1. całkowite (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. 

 

Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacane ze stypendium: ……………………………., 
                                (rodzaj zajęć) 

 

             prowadzone zajęcia: ……………………………………………………………………. 
    (nazwa i adres podmioty prowadzącego zajęcia) 

2. pomoc  rzeczowa  o  charakterze  edukacyjnym,  w  tym  w   zakup podręczników                 

i innych pomocy naukowych, 

3. 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) 

Do wniosku załączam: 

1. oświadczenie o stanie osobowym rodziny i o wysokości uzyskiwanych dochodów wraz 

z załącznikami (zaświadczeniami), 

    2.   informację dyrektora szkoły, 

    3.   inne dokumenty ………………………………………………………………………….. 

 

  …………………………………………………………………………………………………. 

 

  …………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………… dnia  ……….… 2019 r.                             …………………………… 
      ( miejscowość)     (podpis składającego wniosek) 

 

 
*)   niepotrzebne skreślić, 
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Informacja  

 
dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium 

pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w §2 pkt 2 regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

 

 

 

 

…………………………………… 
        (pieczęć szkoły) 
 

 

Uczeń (słuchacz) ……………………………………………………………………… 
           (imię i nazwisko) 

 

urodzony ……………….. jest uczniem (słuchaczem)………………………………... 
                 (klasa/rok) 

 

w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 

 

 

 

……………………., dnia ………………2019 r.                               

        …………………………………. 
         (pieczęć i podpis dyrektora) 
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Oświadczenie 

 
Świadoma/y/ odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam: 

I. Dane o uczniu 

  

Nazwisko: ……………………………... imiona: …………………………………… 

 

 Imiona rodziców: ………………………………………………………………….. 

 Numer  PESEL  
 
 

       Adres stałego zameldowania: ……………………………………………………… 
          (ulica/kod pocztowy/miejscowość/województwo) 

 

          Adres zamieszkania: ……………………………………………………………….. 
           (miejscowość, numer domu) 

II. Sytuacja rodzinna ucznia. Dane dotyczące gospodarstwa domowego. 

 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym. 

 

 
 

 

L.p. 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Data 

Urodzenia 

 

 

Stopień 

pokrewieństwa 

 

Miejsce 

pracy - nauki 

 

Wysokość 

dochodu w zł. 

(netto) 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 

 

     

4. 

 

     

5. 

 

     

6. 

 

     

7. 

 

     

8. 

 

     

9. 

 

     

10. 
 

 

    

 

 

Do niniejszego oświadczenia należy załączyć odrębne zaświadczenie o dochodach dla każdej 

wyżej wymienionej osoby. 
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1. Liczba osób w rodzinie: ……., w tym rodzeństwo w wieku poniżej 24 roku życia: ………. 

 

2. Źródła oraz  kwoty  miesięcznego  dochodu (netto) uzyskane  przez  wszystkich członków  

   rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku: 

 

   (Jeśli rodzina nie uzyskuje dochodu z danego źródła należy wpisać „nie dotyczy”) 

 1. wynagrodzenie ze stosunku pracy     …………………. zł 

 2. działalność gospodarcza wykonywana osobiście 

 (w tym umowy o dzieło i umowy zlecenia)   …………………. zł 

            3. dochody z gospodarstwa rolnego     …………………. zł 

4. emerytura – renta, renta strukturalna    …………………. zł 

5. renta socjalna       …………………. zł 

6. świadczenia rodzinne: 

 a. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego …………………. zł 

 b. zasiłek pielęgnacyjny     …………………. zł 

 c. świadczenie pielęgnacyjne     …………………. zł 

7. zasiłek dla bezrobotnych      …………………. zł 

8. zasiłki z pomocy społecznej 

 (z wyjątkiem zasiłków jednorazowych i pomocy rzeczowej) …………………. zł 

9. alimenty        …………………. zł 

          10. inne dochody (w  tym prace dorywcze)    …………………. zł 

          11. pobierane inne stypendia o charakterze socjalnym 

 (wymienić jakie) 

 ………………………………………………   …………………. zł 

       ………………………………………………   …………………. zł 

 

Dochód miesięczny w rodzinie w miesiącu ………….…….. wyniósł: ………………… zł. 

 

(Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniem o ich wysokości; 

- zaświadczeniem o wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy 

- odcinkiem pobranej emerytury/renty lub decyzją; 

- zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej; 

- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; 

- potwierdzenie wpłaty alimentów; 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie z działalności gospodarczej; 

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (bezrobotni); 

- zaświadczenie o dochodach wynikających z umowy o dzieło lub umowy zlecenia; 

- zaświadczenie o rodzaju i wysokości stypendium o charakterze socjalnym; 

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z innych źródeł  

  (w tym pracy dorywczej w kraju i za granicą ).  
 

   

   3. Dochód miesięczny (netto) na jedną  osobę w rodzinie:        ……………………...  zł. 

 

 

Nr konta 

bankowego 
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4. Dane dotyczące sytuacji w rodzinie (Wybrane uzasadnienie zaznaczyć i określić                     

w wykropkowanym miejscu). 

 

 Bezrobocie ……………………………………………………………………………... 

 

 Niepełnosprawność …………………………………………………………………… 

 

 Ciężka i długotrwała choroba ………………………………………………………….. 

 

 Wielodzietność …………………………………………………………………………. 

 

 Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych ………………. 

 

 Alkoholizm ……………………………………………………………………………... 

 

 Narkomania …………………………………………………………………………… 

 

 Rodzina niepełna ……………………………………………………………………… 

 

 Inne ……………………………………………………………………………………... 
 

 

 

III. Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych 

 oświadczam, że: 

 
 - powyższe dane są prawdziwe, 

 - rodzina nie posiada innych dochodów niż wymienione w punkcie II. 2., 

 - niezwłocznie powiadomię Wójta Gminy Czernichów o ustaniu przyczyn, które  

              stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

 

IV. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  osobowych zawartych we wniosku                   

 i oświadczeniu dla potrzeb stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 

 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 101, poz. 926 

 z późniejszymi zmianami). 
 

 

 

        …………………………………… 
         (podpis wnioskodawcy) 

 

Czernichów,  dnia  ………………………   2019 r. 
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W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE BĘDĄ PRZYJMOWANE  

W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W CZERNICHOWIE  

 

Pomoc materialna przysługuje:  
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom                       

i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym 

umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży   

i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków 

obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                     

o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)  

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Czernichów.  

Stypendium nie przysługuje:  
 uczniom klas zerowych, 

 uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Czernichów 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek  

 rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia 

 pełnoletniego ucznia 

 dyrektora szkoły 

Pouczenie:  

1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje 

stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 

szkolnego. 
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią 

podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu     

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:  
(odpowiednio do sytuacji ucznia)  

1. wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób                               

w gospodarstwie domowym ucznia, 

2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). 
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Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych            

w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.  
 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:  

 

Świadczenia pieniężnego w szczególności na 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, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu  podręczników i pomocy 

naukowych dla uczniów oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie 

dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.  

Podstawą do refundacji będzie faktura VAT lub rachunek od przedsiębiorców nie będących płatnikami 

podatku od towaru i usług, umowa o dzieło lub umowa zlecenie  i rachunek wystawiony do tej 

umowy. Wszystkie wymienione dokumenty muszą być wystawione na nazwisko osoby 

składającej  wniosek o stypendium. 

 

Dodatkowe zajęcia o charakterze edukacyjnym są uzależnione od potrzeb ucznia. Dodatkowymi 

zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, 

recytatorskie, teatralne, muzyczne, kółka zainteresowań itd. 

 

Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być tornister, strój na zajęcia wychowania 

fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlasy, encyklopedie, instrumenty muzyczne, 

wyjazdy na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego 

biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią.  

 

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiąże się 

to w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcję wychowania 

fizycznego) lub jego zainteresowaniami  i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia 

trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi 

uczęszczanie do szkoły (buty, kurtka) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być 

finansowany w ramach stypendium szkolnego! 

 

Rachunki lub inne dokumenty potwierdzające wydatek o charakterze edukacyjnym należy 

przedłożyć do dnia 15 listopada 2019 r. (za okres od 1.09. do 31.12.2019 r.), do dnia 16 marca 

2020 r. (za okres 1.01. do 31.03.2020 r.) oraz do dnia 1 czerwca 2020 r. (za okres 1.04. do 

30.06.2020 r.) w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Czernichowie. 

 

Wypłata w formie refundacji za dany okres nastąpi w miesiącu grudniu 2019 r., kwietniu 2020 

oraz czerwcu 2020 r. Przyznane stypendia rozliczane będą za dany okres. 

 

Dokładny termin wypłat zostanie ogłoszony w placówkach oświatowych gminy Czernichów. 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Szkół                            

w Czernichowie, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1.  

2. W przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych, pisząc na adres e-mail: baranowskiodo@gmail.com. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia 

prawa do stypendium szkolnego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 7 września 1991                     

o systemie oświaty. 

4. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych przez 

Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje oraz osoby uprawnione na 

podstawie przepisów prawa. 

 

mailto:baranowskiodo@gmail.com

