ZAŁĄCZNIK
do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Leszna –
STYPENDIUM SZKOLNEGO
DANE OSOBOWE: (ucznia, słuchacza, wychowanka)*

I.

1. Imię i nazwisko

……………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko matki

……………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko ojca

……………………………………………………………………

4. Adres stałego zamieszkania ………………………………………………………………..
5. Adres do korespondencji ………………………………………………………………….
6. PESEL
7. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………..
8. Nazwa szkoły

…………………………………………………………………...

9. Klasa

……………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić
10. Oświadczam, że: (proszę zaznaczyć odpowiednio)
 nie otrzymuję innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
 otrzymuję inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
Jakie?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W wysokości: …………………………………………………………………………………

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

Czytelny podpis4 IMIĘ I NAZWISKO
(pełnoletniego ucznia, słuchacza, wychowanka, rodzica,
opiekuna, innego wnioskodawcy)

II. POTWIERDZENIE DYREKTORA SZKOŁY
Potwierdzam, iż w roku szkolnym 2019/2020 - ….……………………………………………….……..
(imię

i nazwisko ucznia)

jest/będzie uczniem/uczennicą ……………………………….……………………………….…………..
(nazwa szkoły)

Typ szkoły: (zaznaczyć właściwe )





Szkoła podstawowa
Liceum ogólnokształcące
Technikum
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

 Branżowa Szkoła I stopnia
 Szkoła policealna
 Kolegium Pracowników Służb Społecznych

 Inne, jakie?………………………………………......

Leszno, dn. ……………………………

………………………………………………………….
(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

Wymagane dokumenty do stypendium szkolnego
Do wniosku należy załączyć odpowiednio:
1) w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej - zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości
dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
2) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach:
a) na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych –wydane przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim roku kalendarzowym
b) na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych.
3) w przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy lub zaświadczenie z
urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
4) w przypadku otrzymywania renty/emerytury – ostatnia otrzymana decyzja z ZUS/KRUS o wysokości tych
świadczeń,
5) w razie otrzymywania zasiłku chorobowego - zaświadczenie z ZUS-u o wysokości tegoż zasiłku (tylko ostatni
miesiąc poprzedzający złożenie wniosku)
6) w przypadku bezrobocia:
- zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach dla bezrobotnych,
- zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy,
7) w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy
materialnej z ośrodka pomocy społecznej (za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
8) w przypadku otrzymywania dodatku mieszkaniowego - decyzja właściwego organu gminy o dodatku
mieszkaniowym,
9) przy rozwodzie lub separacji - kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, separację, kopię
odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowe,
10) w przypadku uzyskania niższych alimentów niż zasądzone lub ich nieściągalności należy dołączyć zaświadczenie od
komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości
wyegzekwowanych alimentów, za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
11) w razie śmierci żony/męża – odpis aktu zgonu i ostatnią otrzymaną decyzję o rencie rodzinnej,
12) w przypadku, gdy mąż/żona znajdują się w więzieniu lub areszcie śledczym – zaświadczenie z danej placówki z
ostatniego miesiąca o faktycznym przebywaniu tam danej osoby (okres, na jaki została dana osoba skazana na
odbywanie kary),
13) w przypadku, gdy w rodzinie jest student – zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki,
14) Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte
powyższym zestawieniem.

Od dnia 1 lipca 2011 roku:
a) dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości
osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne
jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
b) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest
dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

