
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. KONIŃSKA 6
62-586 RZGÓW

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGOJZASIŁKU SZKOLNEGO
O CHARAKTERZE SOCJALNYM

T._Dane osobowe wnioskodawcy:|mię nazwisko:

PESEL:

Telefon

Adres zamieszkania:

2, Dane osobowe uczniów:
Tmię I nazwisko:

Typ szkoły
CO Szkoła podstawowa [] Gimnazjum

Dliceum_[] Technikum |

[O Zasadnicza szkoła zawodowa
PESEL [I Policealna szkoła zawodowa

DJ Kolegium_D] Inne

Imię i nazwisko: [1] Szkoła podstawowa [] Gimnazjum

DJ Liceum [] Technikum

CO) Zasadnicza szkoła zawodowa
CO Policealna szkoła zawodowa

DJ Kolegium D nne
PESEL

Jye DO Szkoła podstawowa [] Gimnazjum

Liceum C] Technikum

[O Zasadnicze szkoła zawodowa

[O Policealna szkoła zawodowa

Ę DJ Kolegium DJ inne

PESEL

CA SET [O Szkoła podstawowa [] Gimnazjum

[Liceum [] Technikum

[I Zasadnicza szkoła zawodowa

O Policealna szkoła zawodowa

CJ Kolegium DD Inne

PESEL

Uni inszaio. [O Szkoła podstawowa [] Gimnazjum

Dlceum [] Technikum
CO Zasadnicza szkoła zawodowa

CI Policealna szkoła zawodowa

CO Kolegium DJ inne

PESEL

pni [O Szkoła podstawowa [] Gimnazjum

DJ Liceum [] Technikum

[O Zasadnicza szkoła zawodowae CO Policealna szkoła zawodowa
H DJ Kolegium [O inne

3. Oświadczam, że w roku szkolnym ' uczęszczam / moje dzieci uczęszczają do szkół
wymienionych wo wniosku w pkt. 2 iw przypadku rezygnacji z nauki lub zaprzestania roalizacji obowiązku
szkolnego niezwłocznie powiadomię o tym podmiot realizujący wypłatę świadczenia.



:
OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJI MATERIALNEJ UCZNIA

Świadomyła obowiązków wynikającychz art. 90 ustawy o zmianie ustawyo systemie oświaty i ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznychoraz odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 1 i 2
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za zeznanie
nieprawdy lub zatajenie prawy, oświadczamco następuje:

Rodzina sklada się z niżej wymienionych osóbpozostającychwc wspólnym gospodarstwie domowym:
Gzorele Miejscepracy lub nauki ub Wysokość

Lp, Nazwisko iimię PESEL Stopień zarejestrowanie w dochodu w zł
pokrewieństwa|Powiatowym Urzędzie Pre (nero)

1]

| 5. Łączny dochód notto rodziny (suma powyższych dochodów) zł

a. Ilość osób tworzących wspólne gospodarstwo
b. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w gospodarstwie

domowym zł

6. Inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium:

Przesłanki inne niż kryterium dochodowe|Czy w rodzinie Krółka charakterystyka
uzasadniające przyznanie stypendium występuje

szkolnego raki. kiBezrobocie

Nicponosprawność

Ciężka ub długotrwała choroba

Wielodzietność

Brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo wychowawczych
Alkoholizm

[Narkomania

Rodzina Jest niepełna

Zdarzenie losowe



7. Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
Jeśli tak to w jakiej wysokości ?

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdąi że jestem świadomyła odpowiedzialności kamej z art
238 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub załajenie prawcy 7
TI An. 233 $ 1 Kodeksu Kamego
postępowaniu prowadzonym na po
dolat 3
7 Ar 233 9 2 Kodeksu Karnego „Warunkiem odą
uprawnień, uprzedził zeznającego © odpowiedziała:

to składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innyn
stawie uslawy, zeznaje nieprawdę lub zalaja prawiię, podlega karze pozbawienia wolności

wiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich
karnej za faszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie”.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/podpisana na podstawie art. 90b, pkt 2 oraz art. 900 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
oświadczam, że w przypadku przyznania stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym
roku szkolny I w formie Świadczenia pieniężnego zostanie ono przeznaczone na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym wymienionych we wniosku uczniów,

Jednocześnie zobowiązuje się do gromadzenia rachunków imiennych potwierdzających celowość wydatków i

przedstawienia ich na każde żądanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie, oraz zobowiązuje sięniezwłocznie powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie w przypadku zmiany sytuacji
materialneji rodzinnej, zmiany adresu wnioskodawcy lub ucznia, zmiany szkoły lub zaprzestania nauki, jak też 0
innej zmianie mającej wpływ na wykonanie decyzj.

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 19 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych
przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, jednak nie
późniejniż 7 dni po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej złożenie wniosku (art. 90n ust. 6 i7, art. 90d ust. 12
113 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2, W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne niezbędnymido ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub
rodziny są dokumenty potwierdzające. syłuację rodzinną i materialną ucznia, w szczególności:
- nakaz płatniczy za bieżący rok,
- zaświadczenie lub oświadczenie z zakładu pracy o dochodzie netto za
złożenia wniosku,
- aktualna decyzja o rencie/emeryturze lub odcinek,
- wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba
otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypondium szkolne zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających
celowość wydałkówna każdorazowe żądanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie.

4. W przypadku zmiany sytuacji materialnej i rodzinnej, zmiany adresu wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany
szkoły lub zaprzestania nauki, osoba wnioskująca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej
sytuacji GOPS w Rzgowie. Art. 900 ust. 1 „Rodzice dziecka otrzymującego stypendium szkolne są
obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium socjalnego”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z
przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (6. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

iąc poprzedzający miesiąc

Bala podpis ośobyśklźjścój iaól


