
 
 
    ----------------------------------------                                                                                  --------------------------------------- 
/data wpływu, liczba załączników/              /nr rejestru/ 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium szkolnego ( świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym ) 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy KĘSOWO na rok szkolny 2013/2014                         
( podstawa prawna: ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,  Dz. U. 04. 256. 2572 z późn. zm. ) 

Dane osobowe wnioskodawcy (rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń). 
Imię i nazwisko: 

 

PESEL: 

 

Seria i nr dowodu osobistego: 

Adres zamieszkania: 

 

Telefon: 

 

1. Ilość uczniów, dla których wnioskuję o przyznanie stypendium szkolnego: ………… .   
2. Okoliczności uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego*:  

         - bezrobocie,  
         - niepełnosprawność,  
         - ciężka lub długotrwała choroba,  
         - wielodzietność,  
         - brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej,  
         - samotne wychowywanie dziecka,  
         - alkoholizm lub narkomania 
           *  podkreślić właściwą okoliczność lub okoliczności 

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia 

Świadomy/a obowiązków wynikających z art. 90 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 
1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za 
zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, oświadczam co następuje: 

1. Rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym (rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku 

wspólnie zamieszkujące i gospodarujące):  

 

Lp. 
 
Imię i nazwisko  
 

 
Data 

urodzenia 

Miejsce pracy lub 
nauki lub 

zarejestrowanie w 
Powiatowym 

Urzędzie Pracy 

 

Stopień 
pokrewieństwa 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

Zlecenie przekazywania świadczeń (odpowiednie podkreślić)– gotówka lub przelew  proszę wpisać    

nr konta bankowe...................................................................................nazwa Banku …........................... 
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2. Dochody netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wyniosły: 

wynagrodzenie ze stosunku pracy  
emerytura  
renta inwalidzka  
świadczenie przedemerytalne  
zasiłek dla bezrobotnych  
renta rodzinna  
stałe zasiłki z pomocy społecznej  
okresowe zasiłki z pomocy społecznej  
zasiłek rodzinny  
dodatek z tytułu urlopu wychowawczego  
dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka  
dodatek z tytułu dojazdu dzieci poza miejsce zamieszkania  
świadczenie pielęgnacyjne  
dodatek mieszkaniowy  
zasiłek pielęgnacyjny  
świadczenia alimentacyjne  
dochody z gospodarstwa rolnego z KRUS  
dochody z działalności gospodarczej  
umowy o dzieło  
umowy zlecenie  
prace dorywcze  
dod. z tytułu samotnego wychowywania dziecka  
inne   

Łącznie  

Odliczenia od dochodu: 

Alimenty na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego         ...................................... zł  

składka KRUS ....................................... zł  

Łączny dochód netto rodziny (po odliczeniach)      ....................................... zł 

Ilość osób tworzących wspólne gospodarstwo (tabela z poz. 1)   ....................................... zł 

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym  ....................................... zł 

Inne ważne informacje mające wpływ na sytuację rodzinną i materialną ucznia: 

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

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 

Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy**) 

**) Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na postawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

**) Art. 233 § 2 Kodeksu Karnego „Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich 

uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie” .  

 

----------------------------------------------                         --------------------------------------------------      
        data i podpis wnioskodawcy          data i podpis osoby przyjmującej 
Oświadczam, że: 

a/ zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do przyznania stypendium szkolnego; 

b/ jestem świadomy(a) faktu, iż stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa  

w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę jego przyznania,  

a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu 
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              w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i zobowiązuję się do              

              niezwłocznego powiadomienia pracownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Kęsowie                            

              o zmianie lub ustaniu przyczyn/y, które stanowiły podstawę przyznania stypendium, w także         

              o fakcie zaprzestania nauki przez ucznia; 

c/ jestem świadomy(a), że za składanie fałszywych zeznań lub zatajanie prawdy grozi kara 

pozbawienia wolności do lat 3 (zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego); 

d/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku  

i w innych dokumentach prowadzonych przez Gminnym Zespole Oświatowym w Kęsowie dla 

celów związanych z przyznaniem stypendium szkolnego dla uczniów, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  

z późn. zm.). 

Objaśnienia: 

1. Dochód ustala się na podstawie art. 8 ust 3-13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), 

2. Dochód na osobę w rodzinie, uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może 

przekroczyć kwoty kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów      

z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 135, poz. 950), tj. 351 zł. 

3. Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Zespole Oświatowym  

w Kęsowo, ul. Szkolna 11, od 02 września 2013 r. do 15 października 2013 r., w dni robocze,    w 

godzinach od 7.30 do 15.30.  

4. 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 zgodnie z przykładowym wykazem 

wydatków kwalifikowanych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.  

5. Dokumenty wystawione imiennie na wnioskodawcę lub uprawnionego ucznia do otrzymania 

stypendium, potwierdzające wydatki na cele edukacyjne dla dziecka/dzieci na rok szkolny 

2013/2014 należy przedstawić w Gminnym Zespole Oświatowym w Kęsowie (terminy 

dostarczenia dokumentów oraz wypłat zostaną określone w decyzji).  

 

---------------------------------------------------------- 
                                                      /data i czytelny podpis wnioskodawcy/ 

Adnotacje pracownika socjalnego: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   
 
 

------------------------------------------------------------ 

                           /podpis pracownika socjalnego/ 

Adnotacja  
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Załącznik nr 1 

 do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego  

o charakterze socjalnym  

Wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego  

na rok szkolny 2013/2014 

- podręczniki, 

- lektury szkolne, 
- wszystkie przybory szkolne, 
- encyklopedie, słowniki, atlasy itp w tym elektroniczne na płytkach programy edukacyjne, 

- sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami oraz programy komputerowe edukacyjne,   

- biurko, krzesło, lampka na biurko, regały na książki,  

- koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (opłaty, zakup niezbędnych przedmiotów),  

- koszty udziału w wycieczkach szkolnych,  

- koszty wyjazdu do kina, teatru, muzeum, na basen organizowane przez szkołę, do której uczęszcza uczeń,  

- zwrot kosztów dojazdu do szkół (bilety miesięczne pomniejszone o kwotę 50 zł – dodatek do zasiłku 
rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły), 

- internet,  

- strój galowy,  

- 2 pary obuwia sportowego, 

- 1 para obuwia, 
- 1 dres, 
- 1 strój sportowy (koszulka lub bluza i spodnie sportowe), 

- strój na basen (klapki, czepek, strój kąpielowy, okulary), 

- inne. 

UWAGA 

- Faktury, bądź rachunki uproszczone powinny być wystawione na wnioskodawcę lub ucznia, na którego 

przyznano stypendium szkolne.  

- w przypadku, kiedy wartość dokumentów potwierdzających kwotę poniesionych wydatków przewyższy kwotę 

przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia. O wypłatę 

różnicy będzie można ubiegać się w następnym okresie rozliczeniowym, tj. od stycznia do czerwca 2014 r.  

- w przypadku kiedy wartość udokumentowanych poniesionych kosztów będzie niższa niż wysokość 

świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości przedstawionych i zakwalifikowanych dokumentów.  

- przy wystawianiu faktur/rachunków i itp. należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, 

aby były one zgodne z nazwami umieszczonymi w niniejszym wykazie wydatków.  

Zapoznałem (am) się            ........................                                    .............................. .............................. 

          (data)       (imię i nazwisko) 
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