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(data wpływu wniosku do OPS)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie
WNIOSEK
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019
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 2018/2019 (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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000) 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 2018 r. poz.
1457)
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.

