……………………………………

Gorlice, dnia …………………………..

Imię i nazwisko wnioskodawcy(rodzic/ opiekun prawny/
pełnoletni uczeń/dyrektor szkoły
………………………………………………….
Adres zamieszkania
………………………………………………….
Tel.kontaktowy:...................................................

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
w roku szkolnym 20…/20…
I DANE UCZNIA
1. Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………………………………………
2. Data urodzenia ucznia , PESEL

………………………………………………....................................

(w przypadku braku numeru PESEL-seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

3. Adres zamieszkania ucznia :
38-300 Gorlice, ul. ………………………………………... nr domu …………. nr mieszk.

………..

4. Nazwa i adres szkoły, klasa ………………...……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
5. Imię i nazwisko matki, PESEL...…………………………………….……………………….………..…
6. Imię i nazwisko ojca, PESEL…..…………………………………………................................................

II UZASADNIENIE WNIOSKU
1. Oświadczam że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają ze mną we
wspólnym gospodarstwie domowym :
Lp. Nazwisko i imię

PESEL

Stopień pokrewieństwa w
stosunku do wnioskodawcy

Miejsce pracy, nauki

1
wnioskodawca
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej

o charakterze socjalnym w

formie stypendium szkolnego
W rodzinie występuje : (proszę zaznaczy znakiem x )
bezrobocie
niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania,
rodzina niepełna,
wystąpiło zdarzenie losowe
 inne …………………………………………………………………………………………………….
3. Kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku
Oświadczam, że dochód mojej rodziny składa się z następujących elementów i wynosi:
Lp.

RODZAJ DOCHODU

1

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

2
3

Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej
Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne

4

Umowy o dzieło lub zlecenia

5

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

6

Zasiłek pielęgnacyjny

7

Świadczenie pielęgnacyjne / rehabilitacyjne

8

Alimenty i świadczenia alimentacyjne

9

Zasiłki z pomocy społecznej

10

Zasiłek dla bezrobotnych

11

Dodatek mieszkaniowy

12

Dochody z gospodarstwa rolnego ( 1 ha przeliczeniowy = 308 zł )

13
14

wysokość dochodu

netto w zł

Pobierane inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych
Inne dochody (wymienić)

Łączny dochód razem: (suma wierszy od 1-14)
Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
Dochód miesięczny netto na 1 członka gospodarstwa domowego
Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniami o ich wysokości lub oświadczeniami a w
przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo
oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej .
2

III POŻĄDANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO INNA NIŻ FORMA PIENIĘŻNA
( Proszę dokonać wyboru pożądanej formy wstawiając znak X do odpowiedniego okienka. Pomoc może być
udzielona w jednej lub kilku formach jednocześnie)





całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy
edukacyjnych, przyborów szkolnych, itp.
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Szczegółowy opis potrzeb :
...………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. W przypadku przyznania stypendium proszę o :
 przekazanie go na mój r-k bankowy :
Imię i nazwisko posiadacza
rachunku, adres

Nazwa Banku
Nr rachunku
 wypłatę w kasie
V. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ przyznający świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego o zaistniałych zmianach w sytuacji
materialnej mojej rodziny oraz o zmianie warunków stanowiących podstawę przyznania stypendium
szkolnego.

Gorlice, dnia ...........................

.............................................................
(podpis wnioskodawcy)
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VI. Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium potwierdzające dane dotyczące dochodu i sytuacji
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym :
UWAGA - przy składaniu kilku wniosków (czyli dla więcej niż jednego dziecka/ucznia) załączniki należy
dołączyć tylko do jednego wniosku, a przy następnych zaznaczyć, przy którym wniosku są dołączone.
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1)………………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………………..
3)………………………………………………………………………………………………..
4)……………………………………………………………………………………………….
5)……………………………………………………………………………………………….
6)…………………………………………………………………………………………….…
7)…………………………………………………………………………………………….…
8)…………………………………………………………………………………………….…
9)…………………………………………………………………………………………….…
10)………………………………………………………………………………………….…..

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART.13 RODO
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z
04.05.2016, str.1)-zwanego dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymania pomocy finansowej o charakterze socjalnym – wypłata
stypendium szkolnego.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; ustawy
z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania
dodatku.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku
takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
9. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
rozpatrzenia wniosku w sprawie stypendium szkolnego.
10. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii, sprostowania swoich danych,
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazania danych osobowych z
RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

……………………………………..
data, podpis osoby informowanej
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