
Dźwierzuty, dnia...…………….

WNIOSEK

o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dźwierzuty

 w roku szkolnym 20…../20…..

I. Wnioskodawca: (proszę zaznaczyć znakiem „X”)

  □ rodzic, □ prawny opiekun, □ pełnoletni uczeń, □ dyrektor szkoły

1. Nazwisko i imię: 

2. Adres:

3. Telefon kontaktowy:
     (nieobowiązkowo)

II. Dane o uczniu (słuchaczu) wychowanku ubiegającym się o stypendium:

1. Nazwisko i imię:

2. Miejsce zamieszkania:
     (wpisać jeżeli jest inny niż wnioskodawcy)

3. PESEL ucznia:

4. Imiona i nazwiska 
        rodziców:

III. Informacja o szkole/kolegium/ do której uczeń/słuchacz/ uczęszcza: 

1. Typ Szkoły:
(np. Podstawowa, Technikum, Liceum itp.)

2. Klasa / Rok szkolny:

3. Nazwa szkoły:

4. Adres szkoły:

IV. Informacja o sytuacji rodzinnej i materialno - bytowej

1. W rodzinie występuje: ( proszę zaznaczyć znakiem „X”)

□ niepełnosprawność □ ciężka lub długotrwała choroba □ wielodzietność □ narkomania

□ bezrobocie □ rodzina jest nie pełna □ alkoholizm

□ wystąpiło zdarzenie losowe ( jakie) ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



2. Dochód rodziny*:

Rodzaj dochodu Kwota netto

Wynagrodzenie za pracę

Zasiłki i świadczenia z GOPS

Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne

Alimenty

Zasiłek dla bezrobotnych

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej

Dochody z gospodarstwa rolnego (…………… ha przeliczeniowych)

Praca dorywcza systematyczna

Inne dochody ………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………….

Łączny dochód netto gospodarstwa domowego

Wydatki rodziny Alimenty na rzecz innych osób

Dochód gospodarstwa domowego po uwzględnieniu 
poniesionych wydatków (wypełnić jeżeli są wydatki)

Ilość osób w rodzinie

Dochód netto na jedną osobę w rodzinie

*Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto 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, pomniejszony o: 
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych
ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
-Dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o składki społeczne oraz zdrowotne.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się: 
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, wartości świadczenia w naturze;
-  pomocy  materialnej  mającej  charakter  socjalny  albo  motywacyjny,  przyznawanej  na  podstawie  przepisów
o systemie oświaty;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Wydatki należy potwierdzić postanowieniem sądu, decyzją lub zaświadczeniem oraz dowodem wpłaty.

Rodzina ucznia składa się z osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  (rodzina to: osoby
spokrewnione  lub  niespokrewnione  pozostające  w  faktycznym  związku,  wspólnie  zamieszkujące
i gospodarujące).



3. Inne otrzymane stypendia o charakterze socjalnym.

Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych ? 

□ nie 

□ tak (jeżeli tak to wpisać poniżej jakie stypendium otrzymuje oraz jego kwotę i na jaki okres) 
………………………………………………………………………………………………………………….

V. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż firma pieniężna 
        (właściwe zaznaczyć)

Całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  kosztów  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych,  
w  tym  wyrównawczych,  wykraczających  poza  zajęcia  realizowane  w  szkole  w  ramach  planu
nauczania, udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, przyborów
szkolnych i innych pomocy naukowych.

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania (zakwaterowanie w bursie, internacie). 

Inne (wymienić jakie)…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

VI. Oświadczenie wnioskodawcy:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.

2. Oświadczam,  że  zapoznałem/-am/  się  z  klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych  osobowych i ją akceptuję.

3. Oświadczam,  że  dane  przedstawione przeze mnie w  niniejszym wniosku są  prawdziwe.
Jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia,  zgodnie
z art. 233 § 1 k.k.- „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.

  POUCZENIE

1.  Rodzice  ucznia  otrzymującego  stypendium  szkolne  obowiązani  są  niezwłocznie  powiadomić  organ
przyznający  stypendium,  o  ustaniu  przyczyn,  które  stanowiły  podstawę  przyznania  stypendium
(np.  zwiększenie dochodu rodziny,  skreślenie  ucznia ze  szkoły,  zmiana miejsca zamieszkania przez
ucznia  poza obszar gminy Dźwierzuty),  przepis  ten stosuje  się  odpowiednio do  pełnoletniego ucznia,
dyrektora szkoły – art. 90o ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego – art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
3.  Należności  z  tytułu  nienależnie  pobranego  stypendium  szkolnego  podlegają  ściągnięciu  w  trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

.......................................................
     (data i podpis wnioskodawcy)



KLAUZULA   INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informuję, że :

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@gopsdzwierzuty.pl
3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  przyznania  pomocy  materialnej

w formie stypendium na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
4. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane będą od podmiotów ustawowo zobowiązanych do udzielenia

informacji.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie

umowy powierzenia danych w ww. celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wymagany  przepisami  prawa,

z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów, określonych w lit. c: do czasu
obowiązywania umowy z zachowaniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia,
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem  przetwarzania  (jeżeli  podstawa  przetwarzania  jest  zgodna),  którego  dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje  Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  Generalnego  Inspektora
Ochrony  Danych  Osobowych  /  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  -  w  Warszawie,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


