OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GLIWICACH
Dział Świadczeń: ul. Górnych Wałów 9 44-100 Gliwice, tel. (32) 335 96 06

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: UCZNIOWIE DO 15 WRZEŚNIA, SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 16 PAŹDZIERNIKA

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI
PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Zgodnie z art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.)
pomoc materialna przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom
publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych –
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa
w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
CZĘŚĆ I
1. WNIOSKODAWCA (pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu)

□ RODZIC

□ OPIEKUN PRAWNY

□ PEŁNOLETNI UCZEŃ

□ DYREKTOR SZKOŁY1

2. DANE WNIOSKODAWCY
IMIĘ I NAZWISKO*

PESEL

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

STAN CYWILNY

ADRES ZAMIESZKANIA
KOD POCZTOWY

NR DOMU

NR MIESZKANIA

TELEFON*

W przypadku złożenia wniosku przez Dyrektora szkoły uzupełniane są przez wnioskodawcę w tabeli „Dane wnioskodawcy” i „Dane
ucznia” wyłącznie rubryki z oznaczeniem „*”, pozostałe dane wniosku nie są uzupełniane przez Dyrektora placówki
1
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3. DANE UCZNIA (w przypadku kiedy wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń, nie wypełniamy poniższej tabelki)
IMIĘ I NAZWISKO*

PESEL*
IMIĘ I NAZWISKO(A) MATKI*
IMIĘ I NAZWISKO OJCA*

ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA*
KOD POCZTOWY*

MIEJSCOWOŚĆ*

ULICA*

NR DOMU*

NR MIESZKANIA*

NAZWA SZKOŁY*

TELEFON*

KLASA / PROFIL*

ADRES SZKOŁY*

4. INFORMACJE O SKŁADZIE RODZINY (rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące)

W SKŁAD RODZINY WCHODZĄ:
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

PESEL

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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5. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NETTO W MIESIĄCU ……………………..
złożone w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12.03.2004. o pomocy społecznej.

Źródło dochodu:
Za okres:

Wnioskodawca:
Miesiąc
poprzedzający złożenie wniosku:

Członkowie rodziny:
Miesiąc
poprzedzający złożenie wniosku:

1. Dochód z tytułu: pracy stałej, dorywczej, umowy
ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy
interwencyjnej i publicznej, umowy na czas
określony
2. Świadczenia ZUS lub innego organu rentowego
np. renta inwalidzka, renta rodzinna, renta socjalna,
emerytura, zasiłek chorobowy, macierzyński
świadczenie rehabilitacyjne, dodatek pielęgnacyjny
3. Świadczenia z PUP np. zasiłek dla bezrobotnych,
dodatek szkoleniowy, stypendium, świadczenie
przedemerytalne, świadczenie pomostowe
4. Świadczenia z tyt. rodziny zastępczej
5. Dochód z ha przeliczeniowego o powierzchni
……………….ha
6. Pomoc materialna szkoły
np. wynagrodzenia z tytułu praktycznej nauki
zawodu , stypendia określone w przepisach o
szkolnictwie wyższym
7. Alimenty
8. Dochód jednorazowy z ostatnich 12
miesięcy…………………………………...
9. Dochód należny za dany okres z ostatnich 12
miesięcy……………............
10. Świadczenia z OPS:
- dodatek mieszkaniowy,
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- świadczenia opiekuńcze
zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne,
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy (SZO)
- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
11. Inne wartości materialne i dochody nie
wykazane wyżej***……………………….

ŁĄCZNIE:

Punkty od 1-10 nie stanowią katalogu zamkniętego ***
W przypadku braku dochodu z danego źródła należy wstawić kreskę ( - ) we właściwą rubrykę*
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6. INNE DOKUMENTY
Oświadczam, że:
(niepotrzebne skreślić)

 Utraciłem/am, nie utraciłem/am dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 Kwota miesięcznych alimentów świadczona na rzecz …………………………………… w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku wynosi ……...............................
(imię i nazwisko)
(w wysokości)

7. PRZYCZYNA WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O STYPENDIUM SZKOLNE:
(Proszę o dostarczenie stosownych dokumentacji potwierdzających wystąpienie jednej z przyczyn)

□ bezrobocie
□ niepełnosprawność
□ ciężka lub długotrwała choroba
□ wielodzietność (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
□ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
□ alkoholizm
□ narkomania
□ rodzina niepełna (brak któregoś z rodziców)
□ wystąpiło zdarzenie losowe
□ inne (wskazać) ………………………………………………………….
8. POŻĄDANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO INNA NIŻ FORMA PIENIĘŻNA (pomoc może być udzielona
w jednej lub kilku formach, należy zaznaczać wybrane kryteria stawiając znak X)

□

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,

□

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,

□

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (tzn.
poza Gliwicami ) przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

9. PREFEROWANA FORMA REALIZACJI ŚWIADCZENIA

□

konto bankowe wnioskodawcy
Imię i nazwisko, adres właściciela
konta
Nazwa banku
Numer konta

□

gotówka

□
konto podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne, internatu lub bursy
Imię i nazwisko, adres właściciela
konta
Nazwa banku
Numer konta

.................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)
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CZĘŚĆ II
Oświadczam, że:
• powyższe dane są prawdziwe,
• zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego,
• osoba, której wniosek dotyczy, nie pobiera stypendium szkolnego w innej instytucji.
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do stypendium szkolnego osoba ubiegająca się jest zobowiązana
niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący stypendium szkolne.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie stypendium szkolnego o zmianach może
skutkować powstaniem nienależnie pobranego stypendium szkolnego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

.................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)
Zostałam/em poinformowana/y, że ewentualna realizacja decyzji przyznającej stypendium szkolne zgodnie z art. 110
Kodeksu postępowania administracyjnego nastąpi po jej odebraniu.

.................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm. ).

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”:
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych:

.................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
3. ………………………………………..
4. ………………………………………..
5. ………………………………………...
6. ………………………………………..
7. ………………………………………..

POUCZENIE
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty :
1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji
wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.
3. Stypendium szkole jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc
i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
4. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo,
z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
5. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która
łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
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Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która
łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
7. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn,
które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia oraz do dyrektora szkoły, kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa
w art. 90b ust. 3 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium
szkolnego.
8. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
9. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie
przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
10. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego
z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd
opiekuńczy.
Informacje na temat dochodu:
1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota
514 zł netto.
2. Rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,
w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego zgodnie z w/w pkt nie wlicza się:
a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
b) zasiłku celowego;
c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
d) wartości świadczenia w naturze;
e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania
prac społecznie użytecznych;
f) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
4. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych –
za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na
ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc
kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy,
w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
b) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,
c) w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek
należny, o którym mowa w pkt 4a, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności
gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu
skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
a) przychodu;
b) kosztów uzyskania przychodu;
c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
d) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w pkt 4;
e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
f) należnego podatku;
g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
6. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
7. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
8. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej
dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
a) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
b) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
9. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez
okres, za który uzyskano ten dochód.
10. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia
wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
6.
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