,.......................................................
(data wpływu wniosku do OPS)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie
WNIOSEK
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018
1. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe wstawiając znak X):

□ rodzic/opiekun prawny małoletniego ucznia
Imię i nazwisko
wnioskodawcy
Adres zamieszkania
wnioskodawcy
Kod pocztowy
Pesel
Adres do
korespondencji
wnioskodawcy
Adres zam.
ucznia/uczniów

□ pełnoletni uczeń

□ Dyrektor szkoły

Miejscowość
Telefon

2. Proszę o przyznanie w roku szkolnym 2017/2018 (zaznaczyć właściwe wstawiając znak X):

□ stypendium szkolnego,

□ zasiłku szkolnego.

3. Proszę podać dane ucznia/uczniów, dla którego/których składany jest niniejszy wniosek:
Lp. Imię i nazwisko ucznia
PESEL ucznia
Nazwisko i imiona
rodziców

Nazwa szkoły

Klasa

1
2
3
4
5
6
4. Proszę o podanie numeru konta bankowego

Właściciel konta inny niż wnioskodawca…………………………………………………………………………………
5. Pożądaną formą pomocy socjalnej jest: (zaznaczyć właściwy wstawiając znak X):

□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą.

□ Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych.
□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów nauki poza miejscem zamieszkania ( dotyczy uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych).

6. Złożenie wniosku uzasadniam: (opisać)
− w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne - trudną sytuacją materialną:
lub
− w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny – zdarzeniem losowym:

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. Czy któryś z uczniów otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych? □ TAK
Jeśli tak to podać imię ucznia i jego miesięczną wysokość.

□ NIE

………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z przyznaniem
pomocy socjalnej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz. 922) oraz wyrażam zgodę na ich weryfikację.
11. Na podstawie art. 90o ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.)
rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani:
niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego, a w szczególności o zmianie wysokości dochodu. Powyższy przepis dotyczy
również pełnoletnich uczniów.
12. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego przyznawana jest w formie zwrotu
kosztów.
Podstawą wypłaty stypendium szkolnego jest przedstawienie faktur i rachunków imiennych potwierdzających
poniesione wydatki edukacyjne. Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą, nie może
rozliczyć przyznanego stypendium szkolnego dla dziecka rachunkami wystawionymi przez własną
firmę/przedsiębiorstwo.
13. Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.

Nowa Karczma, dnia ……………………………………………..

………………………………………………………….
Czytelny podpis wnioskodawcy

--------------------------------------------------------------------------------------------Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy.

OŚWIADCZENIE
o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy
I. Imię i nazwisko wnioskodawcy:
.......................................................................................................... ……………… …………………………..
Adres zamieszkania :
.............................................................................................................................................................................
II. Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób x. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
do-chody wymienionych kolejno członków rodziny wyniosły (udokumentowane odpowiednimi oświadczeniami i zaświadczeniami) xx:
Data
Stopień pokreWysokość
urodzenia
wieństwa
dochodu
netto
Imię i nazwisko
Miejsce pracy
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inne dochody
Łączny miesięczny dochód
Miesięczny dochód na osobę
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 1 kodeksu karnego, potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
............................................,dnia ....................... .............................................................................
(miejscowość)
(podpis wnioskodawcy)
x Rodzina- osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie za
mieszkujące i gospodarujące.
xx Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).
Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:
1- zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające
informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenia zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe, (lub
oświadczenie zawierające wymienione informacje),
1- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej,
umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub
spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zwierające informacje o wysokości potrącanej za
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na
ubezpieczenie chorobowe,
3- dowód otrzymania renty lub emerytury,
4- dowód otrzymania alimentów,
5- zaświadczenie lub decyzja z gminy o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego,
6- decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu,
odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawiania prawa do
zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub za
świadczenia o pozbawianiu w ewidencji bezrobotnych innych osób poszukujących pracy,
7- nakaz płatniczy lub zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha. przeliczeniowych, przyjmując dochód miesięczny z 1 ha. przeliczeniowego zgodnie z przepisami ustawy o
pomocy społecznej tj. w wysokości 288 zł,
8- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny z
pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na
zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
9- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, oraz dowody opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
10- zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium szkolnego,
11- decyzja o otrzymaniu zasiłku rodzinnego z OPS.
Dochód na osobę w rodzinie – oznacza łączny dochód netto rodziny podzielony przez liczbę osób w tej
rodzinie.

