Nazwa organu realizującego:

Wójt Gminy Kłaj
działający przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju
Kłaj 652
32-015 Kłaj

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE
SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
2020/2021
UWAGA: wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 Września danego roku (w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15
Października danego roku.)

Przy wypełnianiu wniosku proszę korzystać z instrukcji dołączonej do wniosku.

I. Dane wnioskodawcy
(przed uzupełnieniem proszę zapoznać się z „Instrukcją wypełnienia wniosku” – pkt. 1 dane wnioskodawcy)

Imię
Nazwisko
Pesel
Adres zameldowania

Miejscowość

(adres ten będzie równocześnie adresem do
korespondencji, chyba że składający
wniosek wypełni pole adres zamieszkania)

Nr domu/
mieszkania
Poczta

Kod pocztowy

Adres zamieszkania

Miejscowość

(należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres
zamieszkania jest inny, niż podany adres
zameldowania)

Nr domu/
mieszkania

Kod pocztowy

Poczta

Telefon
Konto bankowe

Konto
bankowe
Nazwa
banku
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II. Uczniowie
(przed uzupełnieniem proszę zapoznać się z „Instrukcją wypełnienia wniosku” – pkt. 2 Uczniowie)

Ilość uczniów ubiegających się o stypendium: ……………………………..

1

Imię

Nazwisko

Pesel

Data urodzenia

Nazwa i adres
szkoły

Typ
szkoły

2

Szkoła
Podstawowa

Pieczątka szkoły

Gimnazjum

Technikum

Liceum
profilowane

Liceum
ogólnokształcące

Imię

Nazwisko

Pesel

Data urodzenia

Nazwa i adres
szkoły

Typ
szkoły

3

Szkoła
Podstawowa

Gimnazjum

Technikum

Liceum
profilowane

Liceum
ogólnokształcące

Nazwisko

Pesel

Data urodzenia

Nazwa i adres
szkoły

Szkoła
Podstawowa

Policealna
szkoła
zawodowa

Kolegium

Inne

Policealna
szkoła
zawodowa

Kolegium

Inne

Policealna
szkoła
zawodowa

Kolegium

Inne

Pieczątka szkoły

Imię

Typ
szkoły

Zasadnicza
szkoła
zawodowa

Zasadnicza
szkoła
zawodowa

Pieczątka szkoły

Gimnazjum

Technikum

Liceum
profilowane

Liceum
ogólnokształcące
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Zasadnicza
szkoła
zawodowa

4

Imię

Nazwisko

Pesel

Data urodzenia

Nazwa i adres
szkoły

Typ
szkoły

5

Szkoła
Podstawowa

Pieczątka szkoły

Gimnazjum

Technikum

Liceum
profilowane

Liceum
ogólnokształcące

Imię

Nazwisko

Pesel

Data urodzenia

Nazwa i adres
szkoły

Typ
szkoły

6

Szkoła
Podstawowa

Gimnazjum

Technikum

Liceum
profilowane

Liceum
ogólnokształcące

Nazwisko

Pesel

Data urodzenia

Nazwa i adres
szkoły

Szkoła
Podstawowa

Policealna
szkoła
zawodowa

Kolegium

Inne

Policealna
szkoła
zawodowa

Kolegium

Inne

Policealna
szkoła
zawodowa

Kolegium

Inne

Pieczątka szkoły

Imię

Typ
szkoły

Zasadnicza
szkoła
zawodowa

Zasadnicza
szkoła
zawodowa

Pieczątka szkoły

Gimnazjum

Technikum

Liceum
profilowane

Liceum
ogólnokształcące
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Zasadnicza
szkoła
zawodowa

III. Korzystanie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(przed uzupełnieniem proszę zapoznać się z „Instrukcją wypełnienia wniosku” – pkt. 3 Korzystanie ze świadczeń pieniężnych z GOPS)

Czy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej? (postawić X przy właściwej odpowiedzi)

TAK

NIE

Wyjaśnienie: w sytuacji gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych, zamiast zaświadczeń albo oświadczeń o
wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej.

IV. Uczeń otrzymuje inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych
(przed uzupełnieniem proszę zapoznać się z „Instrukcją wypełnienia wniosku” – pkt. 4 Otrzymywanie innych stypendiów socjalnych)

Czy uczeń otrzymuje inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych? (postawić X przy właściwej odpowiedzi)

TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi - TAK, proszę uzupełnić poniższą tabelę.

Nazwa instytucji, która
przyznała stypendium
Miesięczna wysokość
stypendium
Okres na który przyznano
stypendium

Od ……………………………………… roku do …………………………………………….. roku

V. Dodatkowe okoliczności wpływające na trudności występujące w rodzinie
(postawić X przy właściwej odpowiedzi)

Bezrobocie

Wielodzietność

Narkomania

Niepełnosprawność

Rodzina niepełna

Ciężka lub długotrwała choroba

Alkoholizm

Brak umiejętności
wykonywania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych
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VI. Skład rodziny, określenie czy członek rodziny uzyskuje dochód.
(przed uzupełnieniem proszę zapoznać się z „Instrukcją wypełnienia wniosku” – pkt. 6 Skład rodzinny, określenie czy członek rodziny
uzyskuje dochód)

Lp

Stopień pokrewieństwa

Imię i Nazwisko

(mąż, syn, córka…etc.)

Członek rodziny
wykazuje dochód?
(wpisać: TAK lub NIE)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ilość osób w
rodzinie

Uwaga:
W przypadku wpisania w ostatniej kolumnie TAK, muszą zostać dostarczone wszelkie dokumenty potwierdzające
uzyskiwany dochód netto, oraz stosunek pracy ( umowa o pracę, umowa o dzieło, działalność gospodarcza, praca
dorywcza etc..).
W przypadku wpisania w ostatniej kolumnie NIE, wymagane jest dostarczenie zaświadczenia o zarejestrowaniu w
Urzędzie Pracy albo oświadczenia o nie zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy.
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VII. Pożądana forma stypendium szkolnego inna niż forma pieniężna
(przed uzupełnieniem proszę zapoznać się z „Instrukcją wypełnienia wniosku” – pkt. 7 forma stypendium)

Lp

Pożądana forma stypendium szkolnego inna niż forma pieniężna

1.

Całkowitego, lub częściowego pokrycia 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, w szczególności kosztów nauki
języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i
teatrów organizowanych przez szkołę oraz refundacji kosztów poniesionych z tytułu zakupu
podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania
fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycia kosztów
abonamentu internetowego i innych wydatków uznanych za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej

2.

Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym, w szczególności zakup podręczników,
zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego,
atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu
internetowego i innych uznanych za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.

3.

Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów
zakwaterowania, przejazdu itp.

Należy
zaznaczyć
wybraną
formę/formy
-„x”

Wybrane formy pomocy zaznaczamy w ostatniej kolumnie wpisując „X”, co najmniej jedna z form pomocy musi
zostać wybrana.

VIII. Pouczenie
Świadomy odpowiedzialności karne wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553, z późn.
zm.) w brzmieniu - „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oświadczam że powyższe dane są prawdziwe.
Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić organ rozpatrujący niniejszą sprawę o wszelakich zmianach które mogą
mieć wpływ na przyznanie stypendium socjalnego.
Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dołączoną do wniosku, dotyczącą ochronnych danych
osobowych.

……………………………………………………..
(Data)

…………………………………………………………………
(Podpis Wnioskodawcy)
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IX. Wyliczenie miesięcznej wysokości dochodów na osobę w rodzinie.
(na podstawie analizy załączonych dokumentów)

Uwaga: Poniższą tabelę wypełnia organ rozpatrujący wnioski o stypendia

Lp.

Imię i Nazwisko

Źródło/źródła dochodów

Suma dochodu netto
osoby

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
Suma dochodu netto rodziny
Ilość osób w rodzinie
Dochód na osobę w rodzinie

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z
dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn.zm.), z tym że do dochodu
nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991r. (Dz. U. 2019 poz. 1481)
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