
Ostrowek, dnia

Wojt Gminy Ostrowek

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

I. Dane ucznia/shichacza ubiegajsjcego si£ o stypendium

1 .Imi$ i nazwisko
ucznia/sluchacza....

2.Datai miejsce urodzenia Pesel

3. Imiona i nazwiska rodzicow/opiekunow

4.Adres zamieszkania ucznia/sluchacza: ulica nr domu nr mieszkania...

kodpocztowy poczta miejscowosc

telefon

5. Adres zameldowania na pobyt sta}y ucznia/sluchacza:ul

nr domu nr mieszkania miejscowosc kod pocztowy

poczta telefon

Il.Informacja o szkole/kolegium, w ktorej uczen/sluchacz pobiera n;iuky w roku szkolnym
2017/2018 :

1. Nazwa szkoty/kolegium

2. Klasa/rok nauki

3. Adres szkoly/kolegium: ul nr kod pocztowy.

miejscowosc wojewodztwo telefon..,

III. Dane uzupelniaj^ce przyznanie stypendium szkolnego:

IV. Pozadana forma swiadczenia pomocy materialnej inna niz forma pieniezna:

1/calkowite lub cz^sciowe pokrycie kosztow udzialu w zaj?ciach edukacyjnych, w tym
wyrownawczych, wykraczaja^cych poza zaj^cia realizowane w szkolach w ramach planu nauczania, a
takze zajeciach edukacyjnych realizowanych poza szkolaj



7Zaj?cia dydaktyczne, ktore b^da^oplacane ze stypendium:,

prowadzone przez:.

21 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczegolnosci zakup podr^cznikow i innych
pomocy naukowych /zeszyty, przybornik itp.7

37 calkowite lub cz^sciowe pokrycie kosztow zwi^zanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania /dotyczy uczniow szkol ponadgimnazjalnych./

47 swiadczenia pieni^zne
/ poz: 1 - 4 - wlasciwe podkreslic/

V. Potwierdzenie dyrektora szkoly/kolegium:

1. Potwierdzam, ze w/wjest uczniem/sluchaczem

2. Opinia dyrektora
szkoty/kolegium

VI. £wiadoma/y/ odpowiedzialnosci za podanie nieprawdziwych danych oswiadczam, zc:

I/ moja rodzina sktada sig z osob pozostajajcych we wspolnym gospodarstwie domowym
L.p. Nazwisko i imi? czlonka rodziny Stopieti pokrcwiertstwa Data urodzenia Miejsce pracy lub nauki WysokoSd osi^gni^tego

dochodu
sktadaja^cy wniosck

27 posiadam — nie posiadam* gospodarstwo rolne o powierzchni ha przeliczeniowych,
zktorego dochod wynosi zi.
37 pobieram - nie pobieram* stypendium naukowe - socjalne* przyznane przez

w wysokosci zL
47 otrzymuj? swiadczenia socjalne, w tym:
- dodatek mieszkaniowy w wysokosci zl;
- zasilek rodzinny w wysokosci: zt;
- dochod nie podlegajajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym:
a7renty i emerytury zl.
b7 zasilki chorobowe okreslone w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow oraz w przepisach o
systemic ubezpieczen spolecznych zl.
c7 alimenty na dzieci zt.
d7 kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osob fizycznych, otrzymywane przez osoby
wykonuja^ce czynnosci zwiajzane z pemieniem obowiajzkow spolecznych zl.



5/ sredni miesi^czny dochod w rodzinie / zgodnie z zatajczonymi zaswiadczeniami o wysokosci
dochodow pracodawcy*, urz^du pracy*, urz^du skarbowego*,odcinkiem od renty, emerytury* oraz
ustalonq. wysokosci^ dochodu z gospodarstwa rolnego/

wynosi zl

Miesieczny dochod na osob£ w mojej rodzinie wynosi zl.

/slownie ziotych:

Spclnienie kryteriow zawartych w Art. 90d, ust. 1 ustawy o systemic oswiaty /obok pytania wpisac
,,TAK" lub ,,NIE"/ potwierdzone odpowiednimi zaswiadczeniami
Rodzina ma niskie dochody na osob§ /nie wi^cej ni2 5 1 4 zl netto na osobe./
W rodzinie wyste.puje bezrobocic
W rodzinie wyste.puje niepelnosprawno£6
W rodzinie wyst?puje ciejzka, dlugotrwala choroba
W rodzinie wyst^puje wielodzietnoSd
W rodzinie wystepuje brak umiej^tno^ci opiekuiiczo-wychowawczych
W rodzinie wyst^puje alkoholizm lub narkomania
Rodzina jest niepetna

Wyrazam zgod^ na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celow
zwiqzanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z usiawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 ze zm.).

(podpis rodzic6w ucznia albo pelnoletniego ucznia/sluchacza)
Do wniosku dolaczam:
\ OSwiadczenie o dochodach rodziny.
2/Za^wiadczenie o dochodach zaktadu pracy*, urz^du skarbowego*, odcinek renty, emerytury*, lub

zaSwiadczenie o korzystaniu ze ^wiadczen pieni^znych z pomocy spolecznej.
3/O^wiadczenie o dochodzie niepodlegaja_cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
4/Dokumenty potwierdzaja^ce wydatkowanie pieni^dzy napotrzeby edukacyjne dziecka/rachunki, bilety miesie.czne, pokwitowanie
oplat za zaje.cia pozalekcyjne, itp./
5/Za£wiadczenia o odbywaniu studi6w przez dzieci b?da,ce na utrzymaniu oraz za^wiadczenia z urz?du pracy potwierdzaj^ce fakt
pozostawania bez pracy utrzymywanego dziecka powy/ej 18-go roku zycia

Opinia komisji stypendialncj

Stwierdza si? poprawno&S wypelnienia wniosku
Stwierdza sie prawidlowo^d danych

Wstawic" X pod odpowiedzia.

Komisja wnioskuje o przyznanie pomocy materialncj w postaci stypendium szkolnego w
wysokosci zl.

TAK. NIE

Proponowane formy realizacji stypendium / w odpowiednim miejscu wstawic x/

Pokrycie koszt6w udziahi w zaj^ciach edukacyjnych organizowanych w szkole
Pokrycie kosztdw udziatu w zaj?ciach edukacyjnych realizowanych poza szkota.
Pokrycie kosztow udzialu w zaje.ciach wykraczaja_cych poza ramowy plan nauczania
Pokrycie koszt6w zakupu podr?cznik6w i pomocy naukowych
Pokrycie kosztdw o charakterze edukacyjnym
Swiadczenia pieni^zne

Ostr6wek dnia. Podpisy czlonk6w komisji:


