……………………………

…………………………….

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(miejscowość, data)

……………………………..
(adres zamieszkania)

…………………………….
…………………………….
(telefon)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Środzie Wielkopolskiej
WNIOSEK
o przyznanie stypendium szkolnego
1. Na podstawie art. 90 n ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)
składam wniosek o przyznanie na rok szkolny 20…...../20….... stypendium szkolnego dla:
a) Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………………………………
b) Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………...…………….
c) Imiona rodziców …………………………………………………………………….……............
d) Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………….……….
e) Szkoła/klasa

(podać rodzaj szkoły – dokładny profil)

………………………………. ………………..

…….………………………. .………………………………………………………………………..…
f) Adres szkoły ………………………………………………………………………………………..
2. Wniosek uzasadniam trudną sytuacją materialną, wynikającą z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, a ponadto………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym
Imię
Data
Stopień
Miejsce
Dochód netto
Lp.
i nazwisko
urodzenia
pokrewieństwa pracy/nauki
w zł
1.

wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dochód netto łącznie:
Dochód netto na osobę w rodzinie (dochód netto łącznie / ilość osób w rodzinie):

3. Do wniosku załączam:
1) zaświadczenia o wysokości dochodu członków rodziny netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
2) inne dokumenty (dodatek mieszkaniowy ,zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy z pomocy
społecznej ,alimenty, gosp. rolne- ha przeliczeniowe, inne stypendia, zasiłek dla bezrobotnych, umowy zlecenia,
zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy pełnoletnich członków rodziny -nie pracujących i nie uczących się jako osoby bezrobotne).
4. Pouczenie:
a) na podstawie art. 233 §1 k.k. „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub prawdę zataja,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
b) wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego ( rezygnacja z nauki, zmiana miejsca
zamieszkania , zmiana kwoty dochodu ).
c) stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn , które stanowią podstawę
przyznania stypendium szkolnego ( art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r,)
d) należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

.............................................................................................. ................................................................
/miejscowość i data/

/podpis wnioskodawcy/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku.
…………………………………………………………………………………………………………..
/miejscowość i data/

/podpis wnioskodawcy/

5. Opinia dyrektora szkoły ( opinię zasięga organ przyznający stypendium).
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....................................................

...................................................................................................................................................................
/miejscowość, data/
/pieczątka szkoły/
/pieczątka i podpis dyrektora/

- Wniosek mogą złożyć :rodzice ucznia, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń
- W pkt.2 należy uwzględnić osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym

