............................................................
miejsce i data

WÓJT GMINY RYCHTAL

WNIOSEK
o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Rychtal

CZĘŚĆ A
Wniosek składa (właściwe zakreślić)
 rodzic ucznia
 pełnoletni uczeń
 dyrektor szkoły/placówki do której uczęszcza uczeń

1. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Numer telefonu (do kontaktu)

2. Dane ucznia/ uczniów
Lp. Imię i nazwisko

Adres zamieszkania ucznia

Miejsce nauki
(szkoła/klasa)
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3. Miesięczna wysokość dochodu
Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym, których dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
potwierdzone są w załączonych dokumentach.
Lp
.

Imię i nazwisko

Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy lub
nauki
(szkoła/klasa)/inne
źródła utrzymania

Wysokość
dochodu netto
za miesiąc
poprzedzający
złożenie
wniosku

4. Sytuacja społeczna rodziny: (zaznaczyć właściwe)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

trudna sytuacja materialna
bezrobocie
niepełnosprawność
ciężka lub długotrwała choroba
wielodzietność
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych
alkoholizm
narkomania
niepełna rodzina











5. Pożądana forma świadczenia, inna niż forma pieniężna:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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6. Wymienić inne stypendium o charakterze socjalnym otrzymywane ze środków
publicznych przez uczniów wymienionych w pkt 2
Imię i nazwisko

Lp.

Miesięczna wysokość
otrzymywanego
stypendium

Organ
przyznający
stypendium

Okres, na jaki
stypendium
przyznano

7. Do wniosku załączam następujące dokumenty:
Lp.

Rodzaj dokumentu

8.
1)
2)
3)
4)

Imię i nazwisko osoby, której
dokument dotyczy

Oświadczenie:
Oświadczam, że przedłożone zaświadczenia obejmują wszystkie dochody członków
mojej rodziny.
Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię organ, który przyznał stypendium,
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę do przyznania stypendium szkolnego.
Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania w
sprawie przyznania pomocy materialnej (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych)

……………………………….
Miejscowość i data

……………………………….
podpis wnioskodawcy
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9. Opinia dyrektora szkoły/placówki
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię organ, który przyznał stypendium, o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
……………………………….
data

……………………………….
pieczątka i podpis dyrektora

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia oraz dokumenty
niezbędne do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się zgodnie z § 2 ust.
2 pkt 5 Rozporządzenia Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu
i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2013 r. poz. 3) w tym, jeśli
dotyczy:
a) Zaświadczenie z zakładu pracy o płacy netto z zasiłkami (za miesiąc sierpień 2015)
b) Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu z pozarolniczej
działalności gospodarczej lub deklaracje podatkową za ostatni miesiąc
c) Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w miesiącu sierpniu
2015 niepodlegającego opodatkowaniu.
d) Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych albo nakaz płatniczy za ten rok,
e) Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów,
f) Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych GOPS w Rychtalu i ich wysokości (za
miesiąc sierpień 2015)
g) W przypadku, gdy członkiem rodziny jest osoba bezrobotna decyzja z Urzędu Pracy
o uznaniu jej za bezrobotną,
h) W przypadku, gdy członek rodziny otrzymuje stypendium socjalne/naukowe odpowiednie
zaświadczenie z jednostki przyznającej stypendium.
O stypendia mogą ubiegać się osoby, u których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza
456,00 zł.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r.
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Załącznik do wniosku o przyznanie
stypendium szkolnego dla ucznia
zamieszkałego na terenie Gminy Rychtal

Rychtal, dnia ……………………

Oświadczenie

W związku z przyznaniem stypendium szkolnego w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników, proszę o wpłatę środków na rachunek bankowy o numerze:
Imię i nazwisko właściciela rachunku: …………………………………………...
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………...
Numer rachunku bankowego: …………………………………………………….

………………………
Podpis wnioskodawcy
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