
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNBGO
1. Dane wnioskodawcy:
Nazwisko:

Imię:

Adręs zamieszkanial.

Ulica i nr domu

2. Dane osobowe ucznia/osoby, dla której wnioskuje się o przyznanie stypendium
Nazwisko:

Imiona:

Imię ojca:

Imię matki:

PESEL ucznia

Data i mieisce urodzęnia:

3. Informacja o szkole

( pieczątka dyrektora szkoĘ, podpis)

4. Adres stałego zamieszkania na terenie gminy Dobrodzień _ potwierdzony w Urzędzie Miejskim
w Dobrodzieniu.

Ulica i nr domu

5. Uczeń spełnia następujące kryteria:
zaznaczyć soelniane krvteria stawiaiac znak X

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty, o której mowa w
tr art.8ust'lpkt2ustawyzdnia1Żmarca2004r.opomocyspołecznej(Dz.U.nr64,poz593zpoźn.zm-kwota456z|

kozporządzenie Rady Ministrów z dnja l7 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń oienieżnvch z i aft.8.9 $1 pkt lb

W rodzinie występuje:

bezrobocie

niepełnosprawność

ciężka lub długotrwała choroba

wielodzietność ( powyżej 4 dzieci)
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych

alkoholizm

narkomania

\lazwa szkoły

yp szkoły

Potwierdzam zgodność danych dotyczących adresu stałego zamięszkania, na terenie gminy Dobrodzień, z danymi
okazanym dokumęncie potwierdzającym toŻSamość wnioskodawcy.

referatu ewidenc



uczeń pochodzi z rodziny niepełnej

9. Sytuacja rodzinna ucznla

6. oświadczam, że nie otrzymuje innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków
E publicznych / kry.terium to spełniają stypendia unijne i stypendia Agencji

Restrukturvzacii i Modernizacii Rolnictwa
7. oświadczam,że otrzymuje inne stypendium o clrarakterze socjalnym ze środków

E publicznych / kryterium to spełniają stypendia unijne i stypendia Agencji
Restrukturvzacii i Modernizacii Rolnictwa w wvsokości .... '. . ' '.. Zł rocznie.
8. Wniosek doĘcry następującej formy pomocy:

zaznaczyć stawiaiac x i uzupelnić dane. Wniosek może bvć udzielonv w iednei lub kilku formach
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne spoza planu
nauczania lub jako inne - pozaszkolne - płatne zajęcia edukacyjne (kursy językowe, informatyczno-komputerowe, zajęcia
logopedyczne).

Dofinansowanie lub zakup pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym wymaganych przez szkołę (strój sportowy na
w-f', przybory szkolne - zęszyty, słowniki, encyklopedie' atlasy, edukacyjne programy komputerowe' ksiąŹki, podręczniki

Przedmiot zakunu:
w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów o których mowa w
aft. 90 d ust. 3 ustawy' całkowite lub częściowe pokycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania w szczególności : bilętów miesięcznych na dojazd do szkoĘ, zamieszkania w bursach, internatach itp.

OŚwiadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie

Nazwisko i imię Miejsce pracy - nauki
Stopień

pokrewieństwa

Wysokość całkowitego
dochodu netto

,Łączny dochód całego gospodarstwa domowego :

Sredni dochód najednego członka rodziny wynosi:

UWAGA! O wszelkich zmianach, dotyczących dochodów w rodzinie, należy niezwłocznie pisemnie poinformować Zespół
Ekonomiczno _Administracvinv Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu - orzedstawiaiac aktualne dane.
10. oświadczam pod odpowiedzialnością karną' okreŚloną w art. Ż33 k.k, że nie posiadam innych źródel dochodu, niż
wskazane we wniosku.
11. oświadczam, że dochód obliczałem/am sposobem wskazanym w ustawie o pomocy społecznej.
12. oświadczam, iżzapoznałemlam się zzasadamiprzyznawania stypendium szkolnego.
13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącztie dla potrzeb pomocy materialnej.

( miejscowość, data) ( podpis ucznia pełnoletniego lub rodzica, opiekuna prawnego
ucznia niepełnoletniego )
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14. Wykaz załączonych do wniosku zaświadczeń i oświadczeń potwierdzających u'śk-'i" do.hodu'
tr Zał. nr 1. zaświadczenie o dochodach miesięcznych dla osób zatrudnionycń
tr Zał.w2.zaświadczeniezUrzęduSkarbowegoodochodachuzyskanych'pozaro@
tr Zał. rr 3. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenia płaconych przez ZUS
u ZaŁ nr 4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wypłacanym zasiłku oia osou tezrouotnycłr
tr ZaŁ rt 5. zaświadczenie z ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej
tr Zał.nr6.kserokopialuboryginałnakazupłatniczegolubzaświadczeniuodochodo*os.i@

gospodarstwo rolne
n Zał. w 7. kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzynywanie alimentó* (potwioa'on.a pr"e'

dyrektora szkoły)
tr Zał. inne _ uzupełniające, potwierdzające dane Zawarte we wniosku

(wymienićjakie, np' inf, o kursiejęzykowynl zawierajqca jego koszt, orzeczenie o niepełnosprawności - nadajqc kolejne
numery):
Zał. nr 8 -
Zał'w9-
Zał. nr l0 -


