Do Wójta Gminy Złotoryja

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
Należy złożyć do dnia 15 września 2020r.
(uczniowie szkół gminnych w swojej szkole, pozostali uczniowie w Urzędzie Gminy)

I. Dane wnioskodawcy :
/ zgodnie z art. 90n ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz.U. z 2020r. Nr 1327,
ze zmianami – wnioskodawcą mogą być , m.in. : rodzice ucznia , pełnoletni uczeń, dyrektor
szkoły /.

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………
2. Dokładny adres, nr telefonu, (dodatkowo nazwa szkoły, jeśli wnioskodawcą jest
dyrektor)…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

II. Dane o uczniu/słuchaczu/, którego dotyczy wniosek :
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………........
data ur……………………. …………….. Nr PESEL ………………………………….
2. Miejsce zamieszkania / zameldowania/ na terenie gminy Złotoryja ……………………….
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………………
3. Nazwa szkoły / kolegium /, do której uczęszcza uczeń /słuchacz/, jej dokładny adres,
nr telefonu………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
klasa …………………, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ile lat trwa
nauka …………………, czy kończy się maturą ………………………………………….
4. Czy uczeń ubiegający się o stypendium otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym? Tak / Nie / …………. /wpisać właściwe /, jeżeli Tak - należy podać dane
dotyczące rodzaju stypendium, jego wysokości, okresu na jaki zostało przyznane
i w jakiej formie oraz udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lub
oświadczeniem………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

III. Przyczyna wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium
szkolnego / art. 90d ust.1 ustawy o systemie oświaty – zakreślić właściwe/
□ 1. bezrobocie
□ 2. niepełnosprawność □ 3. wielodzietność
□ 4. ciężka lub długotrwała choroba □ 5. alkoholizm lub narkomania
□ 6. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
□ 7. niepełna rodzina
□ 8. zdarzenie losowe /podać jakie/
……………………………………………………………………………………
□ 9. inne /podać jakie/
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

IV. Dane dotyczące stanu rodzinnego ucznia / słuchacza/ i dochodu
w rodzinie. / należy uwzględnić wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące /
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¹/ Źródłami dochodu /utrzymania/ są:
a/ wynagrodzenie ze stosunku pracy,
b/ wynagrodzenie z umowy o dzieło , umowy- zlecenie,
c/działalność gospodarcza,
d/ dochody z gospodarstwa rolnego,
e/ emerytura, renta, renta strukturalna, renta socjalna,
f/ świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie

pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny,
g/ zasiłek dla bezrobotnych,

h/ zasiłki z pomocy społecznej,
i/ otrzymywane alimenty,
j/ dodatek mieszkaniowy,
k/ pobierane inne stypendia o charakterze socjalnym / jakie, wymienić/,
l/ inne dochody, nie wymienione w lit .a - k / wymienić jakie/
Wyżej wymienione źródła dochodów należy potwierdzić zaświadczeniami o ich
wysokości, odcinkiem renty- emerytury, zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, i innymi.

1. Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie wynosi …………….…zł
2. Liczba osób w rodzinie / gospodarstwie domowym / ……………………
3. Wydatki rodziny w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku :
- alimenty płacone na rzecz innych osób …………. zł./ należy przedstawić
postanowienie sądu oraz potwierdzenie wpłaty/

5. Dochód miesięczny / netto/ na 1 osobę w rodzinie wynosi ……………zł.
/Od sumy dochodów z ust. 1 należy odjąć wydatki z ust. 3 i wynik podzielić przez
liczbę osób w rodzinie – ust.2/
UWAGA. Jeśli alimenty zostały potrącone przez zakład pracy i wykazane
w zaświadczeniu , to nie należy ich odejmować od sumy dochodów z ust. 1.
Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód
rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nie przekraczający
w przeliczeniu na osobę kwoty 528 zł.

6. Sposób wypłaty stypendium:

□ proszę przekazywać na moje konto bankowe nr
□ konto bankowe wskazanej przeze mnie poniżej osoby - nr konta

Imię i nazwisko właściciela konta:
………………………………………………………………………………….
Adres właściciela konta:
…………………………………………………………………………………………….

V. Pożądana forma stypendium szkolnego, inna niż forma pieniężna
/ podać zgodnie z art. 90d ust. 2-6 ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą nr XXIII/212/05
Rady Gminy Złotoryja z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złotoryja (tj. Dz.
Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2013r. poz.5044. ze zm.)

Zgodnie z w/w przepisami stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:
1/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania
w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych
przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, np. wycieczki szkolne, zielone szkoły .itp;
2/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych,
komputerowych, sportowych , itp.;
3/ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakupu:
a/ podręczników, encyklopedii , słowników . lektur szkolnych i innych książek do
realizacji procesu dydaktycznego,
b/ plecaków, zeszytów, przyborów szkolnych,
c/ stroju sportowego,
d/ innego wyposażenia ucznia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę .
Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, stypendium może być
udzielone także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności zakwaterowania
w bursie, internacie, transportu komunikacji zbiorowej.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

VI Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami uprawniającymi do przyznania
stypendium szkolnego oraz niezwłocznie powiadomię Urząd Gminy Złotoryja
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

VII.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów
związanych z przyznaniem stypendium szkolnego. Bez podania wymaganych danych nie będzie
możliwe przyznanie stypendium szkolnego.
- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2020r. poz.1327, ze zm.);
- Cel przetwarzania danych: przyznanie stypendium szkolnego;
- Administratorem danych jest Wójt Gminy Złotoryja, z siedzibą w Złotoryi, al. Miła 4, 59-500
Złotoryja;
- Z inspektorem ochrony danych osobowych
można skontaktować się poprzez email:
iod@zlotoryja.com.pl;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14
lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r. poz. 164, ze zm.)
i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

-Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
-Pani /Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Złotoryja , dnia …………………..

…………………………………….
/podpis wnioskodawcy/

Do wniosku załączam :
odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku, tj. :
1. od pracodawcy o dochodach
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub
bez prawa do zasiłku)
3. oświadczenia o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu
dochodu
4. zaświadczenie GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek
okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia z f-szu
alimentacyjnego)
5. kserokopia decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy
6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem
ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy)
7. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach powyżej 1280 zł w roku szkolnym
8. odcinek renty / emerytury
9. inne dokumenty:
.................................................................................................................

VIII. ADNOTACJE URZĘDOWE :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

