Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielania
pomocy materialnej
o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Brusy

Nazwa organu przyznającego świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym:

adres organu:

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ
POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1.DANE WNIOSKODAWCY (RODZICA, PEŁNOLETNIEGO UCZNIA LUB DYREKTORA)
Nazwisko

Imię

data urodzenia

PESEL

Stan cywilny

miejsce zamieszkania (dokładny adres)

telefon

nazwa banku i nr rachunku bankowego

Wnoszę o przyznanie dla uczniów wymienionych w pkt 2 wniosku:
stypendium szkolnego
w formie:

zasiłku szkolnego
w formie:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych

świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

całkowitej lub częściowej refundacji kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania

Dane uzasadniające przyznanie:
stypendium szkolnego
w rodzinie ucznia występują:

zasiłku szkolnego
w rodzinie ucznia wystąpiło zdarzenie losowe:

bezrobocie

śmierć rodzica

niepełnosprawność

nagła, nieuleczalna choroba

ciężka lub długotrwała choroba

ciężki wypadek

alkoholizm lub narkomania

pożar

rodzina jest wielodzietna

inne zdarzenie losowe, jakie ..................................

rodzina jest niepełna
inne przyczyny, jakie ..................................

2. DANE UCZNIÓW
2. 1.
Nazwisko

Imię

data urodzenia

PESEL

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych

NIP

Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

klasa, do której uczeń uczęszcza w bieżącym roku
szkolnym

Miejsce zamieszkania (wypełnić, gdy jest inne niż wnioskodawcy)

2. 2.
Nazwisko

Imię

data urodzenia

PESEL

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych

NIP

Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

klasa, do której uczeń uczęszcza w bieżącym roku
szkolnym

Miejsce zamieszkania (wypełnić, gdy jest inne niż wnioskodawcy)

2. 3.
Nazwisko

Imię

data urodzenia

PESEL

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych

NIP

Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

klasa, do której uczeń uczęszcza w bieżącym roku
szkolnym

Miejsce zamieszkania (wypełnić, gdy jest inne niż wnioskodawcy)

2. 4.
Nazwisko

Imię

data urodzenia

PESEL

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych

NIP

Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

klasa, do której uczeń uczęszcza w bieżącym roku
szkolnym

Miejsce zamieszkania (wypełnić, gdy jest inne niż wnioskodawcy)

2. 5.
Nazwisko

Imię

data urodzenia

PESEL

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych

NIP

Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

klasa, do której uczeń uczęszcza w bieżącym roku
szkolnym

Miejsce zamieszkania (wypełnić, gdy jest inne niż wnioskodawcy)

2. 6.
Nazwisko

Imię

data urodzenia

PESEL

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych

NIP

Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

klasa, do której uczeń uczęszcza w bieżącym roku
szkolnym

Miejsce zamieszkania (wypełnić, gdy jest inne niż wnioskodawcy)

2. 7.
Nazwisko

Imię

data urodzenia

PESEL

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych

NIP

Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

klasa, do której uczeń uczęszcza w bieżącym roku
szkolnym

Miejsce zamieszkania (wypełnić, gdy jest inne niż wnioskodawcy)

3. DANE WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY (W TYM WNIOSKODAWCY I
UCZNIA/ÓW NA KTÓREGO/YCH SKŁADANY JEST WNIOSEK,
ZAMIESZKUJĄCYCH WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM)
3.1 Dochody netto członków rodziny (wraz ze świadczeniem z pomocy społecznej) z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku
Lp.

Nazwisko i imię

PESEL

Stopień
miejsce pracy,
wysokość
pokrewieństwa
nauki
dochodu w zł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3.2. Ilość ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego:
........................................... ha x 308 zł = .............................. zł miesięcznie
3.3 Łączny dochód rodziny wynosi miesięcznie (3.1 + 3.2) .......................................................... zł
3.4. Średni łączny dochód netto na członka rodziny wynosi miesięcznie .................................. zł

Czy uczniowie wykazani w pkt 2 wniosku otrzymują stypendium o charakterze socjalnym
z innych źródeł?
TAK
NIE

jeśli "tak" należy załączyć dokument
potwierdzający przyznanie stypendium

Oświadczenie wnioskodawcy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach moich danych
zawartych we wniosku w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Jednocześnie oświadczam,
że zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej (znajdującej się w siedzibie Gminnego Zarządu Oświaty
w Brusach), w tym z informacją o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz wycofania
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz, że podanie danych było dobrowolne.

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

.....................................................
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
zaświadczenie/a o dochodach;
odcinek/odcinki emerytury/renty;
rachunek/i za wykonanie dzieła zgodnie z umową;
zaświadczenie/a o wysokości pobieranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
zaświadczenie/a o wysokości świadczeń rodzinnych;
zaświadczenie/a właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej
działalności gospodarczej;
zaświadczenie/a z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok podatkowy (dotyczy osób
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą);
decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej;
oświadczenie/a o wysokości dochodów - w przypadkach określonych w odrębnych
przepisach;
zaświadczenie/a o liczbie hektarów przeliczeniowych prowadzonego gospodarstwa rolnego
lub kserokopia decyzji w sprawie łącznego zobowiązania podatkowego;
zaświadczenie/a właściwego urzędu pracy o zarejestrowaniu osoby bezrobotnej;
orzeczenie/a o niepełnosprawności;
zaświadczenie/a szkoły potwierdzające status ucznia;
dokument/y potwierdzający/e wystąpienie zdarzenia losowego;
wyrok/i w sprawie o alimenty;
decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy;
oświadczenie/a o dochodach dorywczych;
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Liczba łączna załączonych załączników ...................................

Świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przewidzianej
w art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.
Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię organ, który przyznał stypendium szkolne o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.
.......................................................
(data)

.....................................................
(podpis wnioskodawcy)
OBJAŚNIEANIA DO WNIOSKU

1. Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy rozdziału 8 a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327, z późn. zm) a zasady ustalania dochodu przepisy
art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507) .
2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
4. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
5. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż kwota określona w art. 8 ust. pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
6. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w pkt 5, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust.
3-13 ustawy o pomocy społecznej.
7. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.
8. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudniej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego.
9. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium
szkolnego.
10. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
losowego.
11. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny przedkładają tylko dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe.
12. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda
osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania
rachunków potwierdzających celowość wydatków na każdorazowe żądanie organu, który przyznał świadczenie.
13. W przypadku zmiany adresu wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany szkoły lub zaprzestania nauki,
osoba wnioskująca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium szkolne.

Wypełnia podmiot realizujący świadczenia:
Miesięczny
dochód
rodziny
po

odliczeniu

zobowiązań

wyniósł:

............................................................. zł
Miesięczny

dochód

rodziny

w

przeliczeniu

na

osobę

wyniósł:

.........................................................zł

Decyzja organu przyznającego:

Nie przyznano stypendium/zasiłku, zgodnie z decyzją ....................................................................
Przyznano stypendium/zasiłek, zgodnie z decyzją ............................................................................

