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Nazwa organu przyznającego świadczenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym:

PMs-n
Adres organu:

WN|OSEK O PRZYZNANIE SW|ADCZEN POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIA
1. DANE

wNlosKoOAweY

tńooŻrón, ppiruolrrruleco UĆŻŃlA

1. Nazwisko

2. lmię

3. Data urodzenia

4. PESEL

llltlllllltl

6. Miejsce zamieszkania (dokladny adres)

5. Stan cywilny

7, Telefon / tax

iłe ovnpriona)

l

e-mail

8. l\,lazwa banku i nr rachunku bankowego

Wnoszę o p!"zyznanie dla ucznia wymienionego w pkt 2 wniośku:
w formie;
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calkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych;
pomocy rzeczowej o charakierze edukacyjnym
(np, zakupu podręczników);
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
nauki poza miejscem zamieszkania;
Swiadczenia pieniężnego na cele o charakterze
edukacyjnym,

2. DAN§

f]

stypendium szkolnego

zasiiku szkolness

w formie:

[

świadczenia pienięznego na pokrycie
wydatków związarrych z procesem
edukacyjnym;

!

pomocv rzeczolłrej o charakterze
edukacl,jnyril.

uezNlA

'!. Nazwisko

3. Data urodzenia

4, PESEL

5. Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń
uczęszcza

6. Klasa, do której r.lczeń uczęszaza
roku szkolnyrn

Illttltttltl
v,ł bieżącyrn

7. t\liejsce zamieszkania (wypełnić gdy jest inne niż wniaskadaułcy)

rpĘĘs"l
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czŁoNKÓW RoDzlNY (W TYM WNloSKoDAWcY l Uczf"llłow)" NA KTÓRĘ99!YC.|!
ZAM|ESZKUJĄCYCH WE WSPOLNYM GOSPODARSTW|E DOMOWYM)
WNIOSEK,
JEST
SKŁADANY
DAIVE WszYsTKlci-|

poPrzedzającego
Dochody netto cztonków rodziny (wraz ze świadczeniem z pomocy społecznej) z miesiąca
złożenie wniosku.

W skład rodziny wchodzą:

Łączny dochód rodziny wynosi rniesięcznie
zl

średni |ączny dochód netto na 1 cztonka rodziny wynosi miesięcznie

oświadczenie wnioskodawcv:

(Dz, U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
programu stypendialnego.
realizacji
do
danych
powyższych
wykorzystanie
na
,-paZn, zm.}, wyrażam zgodę
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Dane uzasadnia jące przyznanie
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stypendium szkolnego
W rodzinie ucznia występuje:
! bezrobocie;
! niepełnosprawność;
I ciężka lub długotrwafa choroba;
! alkoholizm lub narkomania;
f rodzina jest wielodzietna;
[| rodzina jest niepełna;
ograniczone
! rodzice (opiekunowie) mająrodzicielskiej;
prawo wykonywan ia wladzy
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zasilku szkolnego
W rodzinie wystąpilo zdarzenie losowe:
[] pożar;
f] zalanie domu (mieszkania);
! wypadek;
[] śmierć;
] inne (jakie)

inne przyczyny (jakie)

Do wniosku dołaczam nastepuiace dokumentv:
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zaświadczeniela o dochodach;
zaświadczeniela o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
odcineUodcinki emerytury / renty;
kserokopia decyzji o przyznaniu / odmowie przyznania świadczeń rodzinnych;
zaświadczenie/a właściwegourzędu skarbowego o formie opodatkowania Prowadzonej działalnoŚci
gospodarczej _ w przypadiu prowadzenia dzialalności na zasadach okreŚlonych w przePisach
Ó zryczaltowanym podatku dochodowym od osób fizycznych;
jak wYŻej;
aowoay op{acenia składek w Zakladzie Ubezpieczeń Spolecznych - w PrzYPadku
oświadczenie o wysokości dochodów - w przypadkach określonychw odrębnych przepisach;
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zaŚWiadczenie/a o liczbie hektarów przeliczeniowych prowadzonego gospodarstwe roinego luk:
aktualny nakaz płatniczy;
zaświadczenie/a właściwego urzędu pracy o zarejestrowaniłl osoby bezrobotnej;

orzeczenie/a o niepełnosprawności;
zaŚwiadczenie/a lekarza specjalisty o chorobie lub karta/y informacyjna/e leczeł,lia szpita!riego;
do kument/Y Potwierdzający/e występowa nie w rodzi nie al koholizrnu lu b na rl<omani i;
doku ment/y potwierdzający/e wych owywa nie ucznia w rodzi n ie niepełnej;
dokument/Y Potwierdzający/e ograniczenie prawa wykonywania władzy rodzicielskiej;
dokument/Y Potwierdzający/e liczbę członków rodziny (kserokopia dowodu osobistego, odpis/y
skrócony/e aktu/ów urodzenia, zaświadczenie organu meldunkowego, itp.};
zaŚwiadczenie szkoĘ o uczę§zczaniu ucznia do innej niz szkgła podstawowa i gimrrazjum, chylra
że uczeń uczęszcza do tych szkół w innej gminie;
do ku menVy rotw]erozalącv/e wvs]el]en ie zdarzen ia losoWe g o;

Liczba dołączonych wniosków PM§-1 /A
Składając oŚwiadczenie pod rygorem odpowiedzialł9ścikarnej za składanie fałszywych zeznań,
Przewidzianej w art. 233 31i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwia i997 r, Kodeks Karrry (Dz. U. z 1997
Nr 88 poz, 553 ze zrnianami), oświadczarn, że powyzsze clane są pratrudziwe.
OŚwiadczam, Że będąc rodzicen"l ucznia tub pełnołetnim uczniern niezwłocznie porviadornię organ,
którY PrzYznał stYpendiurn o ustaniu przqczyn, które stanowiły podstauvę jego przyznania,
OŚwiadczam, Że będąc dyrektorem szkoły lub kolegiun"l niezwłocznie powiadomię organ, ktary przyznał
stYPendium o Powzięciu inforrnacji o ustaniu pl,zyczyn, które stanowiły podstawę jegCI przyznania"'
Jestem ŚwiadomY(a) odPcw§edeialncśc! karł,le.! ea złożerr!efałsz3rwego otśwEadezełtEa, co poiwierdzarn
własnoręcznym podpisem.
Stwierdzarn własnonęeznośćpodpEsu

podpis osoby

przvir"ji""; oS*i"J.r""l"

podpis osoby skłedającej oświadczenie

Miejscowość

Dota

FCIUcZElulE
1, Zasady przyznawania

pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy rozdziału 8a ustav.ły z dnia 7 września 199,i r.
o sYstemie oŚwiatY (Dz, U. z2004 r. Nr256, poz. 2572ze zm.), a zasady ustalania dochodu przepisyart.8,_ist,3-,!3
ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
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 dcchodów
na osobę w rodzinie, w szczególnoŚci gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietnoŚĆ, brak umiejętnoŚci wypełniania funkcji opiekuńczo-wycŁtcwawczych,
a|koholizrn lub nar!<cmania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło idarzenie losovłe. '
5. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w forrnie:
- całkowitego lub częŚciowego Pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacy,!nych, w tym wyrównawczych, wykraczających
.Poza zajęcia realizowane vr szkole w rarnach planu nauczania, a także udeiałł.l w zajęciach edukacyjnych reaiieowanych
poza szkołą;
- PomocY rzeczowej o charakterze edukacyjnyrn, w tyrn w szczególności zakupu podręczrrików;
- dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów również w form!e całko,*itego lub częściowego
pokrycia kosztów związanych z pobieraniern nauki poza miejscem zamieszkania;
- Świadczenia PienięŻnego, gdY organ przyznający uzna, że udzielenie stypednium w wyżej wyrnieniorrych forrnacir rti§ j€st
możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kołegiórłl nie jest celowe.
6. stypendium szkolne moźe być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie,
7, Wniosek o PrzYznanie stYPendium szkolnego składa się do dnia 15 wrzsśnia danego
rokł; *zkolnego, a rł prrypaclktł
słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szko!nego.
8, Zasiłek szkolnY moŻe bYĆ PrZYZnany ucrnlowi zrrajdującerrru się przejściorłłov.r trudrIiej sytuacji
rnaterialnej z pcwac!u
zdarzenia losowego.
9, Zasiłek szkolnY moŻe bYĆ PrzYznany w forrnie ś*-liadczenia pienięźnego na pakrycie
vr.yd.rtków zrviąeanych ż prcceseffil
ecJukacYjnYm lub w fornrie Pomccy rzeczo'rgej c charakter=e edukacyjnyrn, raz |łb kiika re:v
w rokłł,nielależnie oc
otrzymywanego stypendium szkolnego.
10, O zasiłek szkclnY moŻna ubiegać się ul termlnie nie dłtiższyrn nli dwa rniesiące oci rłvstąplenia
zdarzenia losowegc,

ru***

-tq;

11, Miesięczna wYsokoŚĆ dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może
być większa niż 456 zł.
12, Za dochód uwaŻa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty

dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomnie,iszoną o:
- miesięczne obciążenie pcdatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;
- kwotę alimentów świadczonych na rlecz innych osób,
13. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
14. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalnośćgospodarczą:
- oPodatkowaną Podatkiem dochodowym od osób 'fizycznych na zasadach okr'eślonych w przepisach o podatku
'' dochodowYm od osóbfizycznych- za dochód przyjmuje się przychód z tej działalnościpomniejszony o koszty uzyskania
PrzYchodu, obciąŻenie Podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne. związane z prowadzeniem tej
działalnoŚci oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania
przychodów, z tym żei
a) róŻnicę PrzYchodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożeniawniosku w oparciu
o wielkoŚci wYkazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego
miesiąc złoŻenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten'miesiąc; wyŚorość

miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia

społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
b) jeŻeli Podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochody w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożyłdeklaracji, jego
dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalnościgospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę
miesięcY, w którym podatnik prowadził działalność,a jeżeli nie prowadził działalności,dochód ustala się w oparciu
o oświadczenie tej osoby;
- oPodatkowaną na zasadach okreŚlonych w przepisach o zryczałtowatrym podatku dochodowym od niektórych
PrzYchodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na
ubezPieczenia sPołeczne, a jeżeli z tytułu prowadżenia tej działalnościnie istnieje obowiązek ubeŹpieczenia społecznego,
PrzYjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru skłaclek na ubezpieczenia społeczne.
15. W sYtuacji, gdY Podatnik łaczy przychody z działalnościgospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie
z małŻonkiem, Przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód
Podatnika z Pozarolniczej działalnościgospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych
w nich dochodów.
16. WYsokoŚĆ dochodu z pozarolniczej działalnościgospodarczej w przypadku prowadzenia działalnościopodatkowanej
na zasadach okreŚlonYch w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia
wYdanego Przez naczelnika właŚciwego urzędu skarbowego, za okresy wymienione w pkt lł, zawierającego informację
o wysokości:
- PrzYchodu, kosztÓW uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów
z innnYch niŻ działalnoŚĆ gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w pkt 15, odliczonych od dochodu
składek na ubezPieczenia społeczne. należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku, odliczonych
od Podatku składek na ubezpieczenie zCrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalnościgospodarczej.

17, WYsokoŚĆ dochodu

z pozarolniczej działalnościgospodarczej w przypadku prowadzenia działalnościna

zasadach

okreŚlonYch w PrzePisach o zryczałiowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizYczne ustala się na podstawie zaŚwiadczenia wydanego przez naczelnika właściwegourzędu skarbowego zawierającego
informacje o formie opodatkowania oraż na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznycń.
1B. PrzYjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.
19. DochodY z pozarolniczej działalnościgospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
20, W PrzYPadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złażeniawniosku lub w okresie pobierania
stypendium dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
- krYterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
- krYterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rózlicza się w równych częściach
na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
21. W PrzYPadku uzYskania w ciąEu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc z*ożenia wniosku ltlb w okresie pobierania
stYPendium dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częsciach na kolejne miesiące
przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochócl.
22,\N PrzYPadku uzYskiwania dochodów w walucie obcej, wysokośćtego dochodu ustala się według śreclniego kursu
Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania stypendium.

Wypełnia podnniot realiel!!ą§y świadczemia
Miesięczny dochód rodziny po odłiczeniu zobowiązań wyniósł:
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Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyriiósł:
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Nie/przyznano* stypendiurrr/zasiłek(ku)* zgodnie z propo zycją kornisji"

Przyznano stypendiurn/zasiłek* w kwocie
zł, jed norazowo/miesięcznie*
przez
rniesięcy w fornnie zgodnej z wnioskien-|/innej*, tj.

* niepotrzebne skreślić
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