WNIOSEK DO WÓJTA GMINY CHEŁMŻA O PRZYZNANIE
STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 201…./201….
I.

Dane wnioskodawcy (zaznaczyć znakiem X):
Rodzic/opiekun prawny ucznia

Pełnoletni uczeń

Dyrektor szkoły/kolegium

Imię i nazwisko: ..................................................................................................................................
Adres zamieszkania:.............................................................................................................................
Telefon kontaktowy ............................................................................................................................
Stan cywilny:........................................................................................................................................
Liczba osób z rodziny ubiegających się o stypendium szkolne: ......................................................
Numer konta bankowego, na które ma zostać przekazywane stypendium:

Nazwa banku....................................................................................................................
II.

Uzasadnienie do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
1. W rodzinie występuje (właściwe zaznaczyć X):
 bezrobocie,
 niepełnosprawność,
 ciężka i długotrwała choroba,
 wielodzietność (należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
 brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 alkoholizm i / lub narkomania,
 rodzina jest niepełna,
 inne okoliczności powodujące trudną sytuacje rodzinną – jakie ……………………………
………………………………………………………………………………………………..
2. Wnioskowana forma pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym*:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
*całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych czyli refundacja: zakupu
podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy
edukacyjnych, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego
oraz innego wyposażenia uczniów wymaganych przez szkołę, opłat za udział w zajęciach nauki języków
obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach
(wyjazdach) do kin, teatrów lub innych instytucji kultury organizowanych przez szkołę,; pomoc rzeczowa o
charakterze edukacyjnym.

III.

Lp.

Sytuacja rodzinna i materialna w rodzinie ucznia
1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają
we wspólnym gospodarstwie domowym:
Imię i nazwisko członka
rodziny

Data urodzenia

PESEL

Stopień
Miejsce pracy/ nauki
pokrewieństwa

2. Sytuacja materialna w rodzinie ucznia
Dochody rodziny:
Lp.

Imię i nazwisko osoby uzyskującej dochód

Źródło dochodu **

Wysokość dochodu netto (w zł)

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego
** dochód z tytułu zatrudnienia, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego wg
posiadanych hektarów przeliczeniowych (powyżej 1 ha przeliczeniowego), świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne,
zasiłki stałe, okresowe, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, renta, emerytura, dodatki mieszkaniowe, prace
dorywcze, stypendium socjalne, naukowe, inne.

Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić załączonymi
zaświadczeniami o ich wysokości.

do wniosku

Wydatki rodziny: alimenty świadczone na rzecz innych osób w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku wyniosły ……………………………………………….…...…………………zł
(wyżej wymienione wydatki należy potwierdzić postanowieniem sądu, decyzją lub zaświadczeniem oraz dowodem
wpłaty)

3. Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego (zgodnie z
załączonymi zaświadczeniami o wysokości dochodów w rodzinie, odcinkami renty lub
emerytury oraz ustaloną wysokością dochodu z gospodarstwa rolnego) wynosił***:
.......................zł (słownie:..................................................................................................zł)
*** Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów
związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.).
Oświadczam, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w
okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej otrzymałem / nie otrzymałem****
dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: art. 8 pkt 11 ustawy o
pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2017 roku, poz.1292 z późn. zm.).
**** niepotrzebne skreślić

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

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

(miejscowość, data)

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego :
1) ..................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................
4) ..................................................................................................................................................
5) ..................................................................................................................................................
6) ..................................................................................................................................................
POUCZENIE
Wnioskodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Chełmża o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. (np. zmiana sytuacji
dochodowej rodziny ucznia, rezygnacja z nauki ucznia, jak również zmiana miejsca zamieszkania ucznia poza
obszar gminy Chełmża itp.)

Świadoma/y odpowiedzialności karnej (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny – Dz. U. z 2016 poz. 1137 z późn. zm.) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że
powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

........................................
(miejscowość, data)

………..........................................
(podpis wnioskodawcy
o zapoznaniu się z treścią pouczenia)

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY CHEŁMŻA O PRZYZNANIE STYPENDIUM
SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 201…./201….
(Informacje o uczniu/słuchaczu/wychowanku – dla każdego ucznia osobny druk)

1. Dane ucznia/słuchacza/wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne.
Imię i nazwisko ucznia: ................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................................
Imiona i nazwisko rodziców: .......................................................................................................
Adres zamieszkania ucznia:..........................................................................................................
2. Informacje o szkole/kolegium/ośrodku, do której uczęszcza uczeń/słuchacz/wychowanek

Nazwa szkoły ...............................................................................................................................
Klasa/rok nauki ............................................................................................................................
Przewidywany rok zakończenia nauki .........................................................................................
Adres szkoły:
Ulica ............................................................................................................ nr ............................
Kod pocztowy .................... miejscowość ....................................................................................
Województwo ............................................................... telefon ..................................................
3.Czy uczeń/słuchacz/wychowanek ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje inne
stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych?
NIE
TAK – z jakiego źródła, na jaki okres i w jakiej wysokości:

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

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

(miejscowość, data)

(podpis wnioskodawcy)

4. Opinia dyrektora
Stwierdzam, że ………………………………………..………………. jest uczniem/uczennicą
klasy ………..… w roku szkolnym …………..………. i realizuje obowiązek szkolny (nauki).
Pozytywnie / negatywnie opiniuję wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie
stypendium szkolnego.

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

……….…….………………………

…......................................

(pieczęć szkoły)

(podpis i pieczęć dyrektora)

(miejscowość, data)

5. Opinia komisji stypendialnej
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

