
Nazwa podmionr realizującego

adres

Wniosek
o Drzvznanie pomocy materialnei o charakterze socialnvm składanv przez

rodzica. pełnoletniego ucznia lub słuchacza kolegium

Do Wójta Gminy
Dąbrowice

Część I
Składam wniosek o ptzyznanie:

o stypendium szkolnego
o zasiłku szkotnego
1. Dane osoby ubiegającej się l rodzice, opiekunowie prawni ,bą&źpeholetri

vczen/:
o Imię i nazwisko : ..........
. Pesel: Nip:........
. Adręs ząmę|dgynanią;.......

2. Dane uczlńa:. ł&

. Inię i nazwisko : ............. ...............

. Pesel: ....., Nip:.

. Adres zameldowania:.......

. Nazwa i adręs szkoły:

. Klasa......

Uczęń otrąrmuje inne stypendium o charakterze socjalnym z środków
publicznych taklnie* w wysokości
słownie:

3. Członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowlm:
a

(imię inazwisko) ( stopien pokrewieństwa )

(imię i nazwisko) ( stopień pokrewieństwa )

(imię i nazwisko) ( stopień pokrewieństwa )

(imię i nazwisko) ( §topierl pokrewieństwa )

(imię i nazwisko) ( stopień pokrewieństwa ) (pesel)

(imię i nazwisko) ( stopień pokrewieństwa )

(imię i nazwisko) ( stopień pokrewieństwa )

(pesel)



Część II
Pożądaną formą stypendium i zasiłku* szkolnego jest**:
1. całkowite/częściowe* pokrycie kosźów udziału w zajęciach edukacyjnych

realizowanych poza szkołą lub poza planem nauczanla w tym także zajęć
wyrównawcryń:

rodzaj zaj.ęć, nazwa i adres podmionr prowadzącego zajęcia

2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zalanp podręczników i
innych pomocy naukowych

3. całkowite lub częściowę pokrycie kosztów zv{lązarlych z pobieraniem nauki
poza miej scem zamięszkĄni ą* ł' ł'

4. świadczenie pienięme.

Złożentę wniosku uzasadniam trudną sytuacją matęrialną wynikającą w
szczegó|ności z:

podpB składaj ącego wniosek

Do wniosku dołączan następującę Dokumenty:

1. ..............
2. ...............
3. ....a..aaaaa.aaa........aaaaa. .......a......

4. ..............

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikają cej z art.Z33l{Kza podanie
nieprawdziwych danych oświadczamrże dane zawurte w powyższym
wniosku są zgodne z prawdą i w prąrpadku ich zmiany zobowiązuje się
niezwłocznie powiadomić o Ęm fakcie futejszy organ.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
oraz członków moj ej rodziny zgodnie z ustawą z dńa 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz.U.Nr 133 poz. 883 ) w celu realżacji ustawowych
zadań zvtiązanych pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkujących na terenie Gminy Dąbrowice.

data podpis składającego wniosek
* niepotrzebne skreślić
** zaznacryć pozycje, które dotyczą

'<**lrie doĘczy uczńów szkół podstawowych i gimnazjalnych



Lp. Imię i Nazwisko Stopień
pokrewieństwa

Miesięczny Dochód

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§olqu dochodów ogółem:

2. Miesięczny dochód przypadajqcy na jednego członka rodziny:..

(miejsowość data ) ( podpis pracownika)

Opinia Dyrektora Szkoływ sprawie prr5rznańauczniowi pomocymaterialaej o charakterze
socjalnym:

pieczęć i podpis Dyrektora lub osoby upoważnj6lęj

Część III

1. wvpełnia organ realiz,uiącv świadczenia



SZKOLNEGO

1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych paza szkołą lub poza planem nauczani&r w Ęm także zajęć
wyrównawczych:

r całkowite lub częściowe porycie kosztów udziafu w zajęć wyrównawczych
\ilypłacane na podstawie oryginałów rachunków (faktur) lub dokumentów
potwierdzaj ących wpłatę.
o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach wykraczających
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym udziału \M
wycieczkach, letnim i zimowyrn wlpoczynku, zielonych szkołach , w wyjazdach do
muzeów , do teatrów itp,- doĘcry kosztu udziału w Ęch zajęciach organŁowanych
wyłącznie przez szkołę.
W;rpłacane na podstawie oryginałów rachunków (faktur) lub dokumentów
potwierdzaj ących wpłatę.
o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

realizowanychpoza szkołą realizowanychpoza szkołą, w tym udziału w zajęciach
organizowanych w celu rozszetzeńa wiedzy u czniaw zakresie przedniotów
ogóInoksztalcących, języków obcych, zaięć plastyczny ch, zajęć muzycznych.
'Wypłacane na podstawie oryginalów rachunków (faktur) lub dokumentów
potwierdzających wpłatę.

2. pomoc rzeezowa o charakterze edukacyjnym, w Ęm zakup podręczników i
innych pomocy naukowych.

Pomocą rzeczową o charakterze-edukacyjnp moze być:
o tornister ( pleoak szkolny, torba szkolna ). strój na zajęcia wychowania firycmeBo (w tym, sffój

sportowe, bhłza spońowa, podkoszulka).
o obuwie sportowe
o podręczniki pruybory szkolne, zeszyFlr, atlasy, globusy
. encyklopedie
l słowniki i inne książki pomocniczepruy rcalizacjiprocesu dydaktycznego
'Wy;lłacane na podstawie oryginałów rachunków (faktur) lub dokumentów
potwierdzaj ących wpłatę.

Uwaga! zakup codziennej odzieąv lub obuwia, umoiliwiajqcego uczniowi uczęszczanie do
szkoły ( np. buty, kurtka, blux,a, blazka, spodnie iĘ. ) naleźry do zakresu pomocy społecznej i
nie może byćfinansowany w ramach stypendium szkolnego.

3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zvriązanych z pobieraniem nauki
PDZL miejscem zamieszkania- doĘcnJ opłatabursę lub internat i kosźów dojazduz
miejsca zamieszkania do szkoły środkami komunikacji zbiorowej zwyłączaiem uczniów szkQl
podstawowych i gimnazjum

Wyplacane na podstawie oryginałów rachunków (faktur) lub dokumentów
potwierdzaj ących wpłatę or az na podstawie imiennych biletów miesięeznych.
4. ŚWiadCZenie pienięŻne- możebyć prrlłmane w prąpadku szczególnym i tylko wtedy

gdy Wójt vzfta, że udzielenie stypendium w formach o których mowa w punkcie 1, 2 i 3
j est niecelo w e bąłź niemożliwe.

Oświadczam , że zapoznałem / am się z powyższą informacją .

sportowy tj. dres, spodnię

(podpis)


