
Załącznik Nr 1
do Regulaminu pomocy  
materialnej o charakterze     
socjalnym dla uczniów   
zamieszkałych na terenie   
Gminy Karczew  

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ
      O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
    ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW            

Formularz przeznaczony jest dla osób określonych w art. 90n ust. 2 i 3 ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572  

Miejsce składania wniosku Pieczęć wpływu  Biura Obsługi

Urząd Miejski w Karczewie w Karczewie   
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

Świadczenie pomocy materialnej

 stypendium szkolne    zasiłek szkolny   

DANE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko/nazwa

Adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego:

DANE UCZNIA/SŁUCHACZA

Imię i nazwisko ucznia/słuchacza (PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia):

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów (PESEL, NIP, nr telefonu):

Adres zamieszkania ucznia/słuchacza:

z późn. zm.)   

Mieszkańców Urzędu Miejskiego



INFORMACJA O SZKOLE

Nazwa szkoły/uczelni/ośrodka:

Adres szkoły/uczelni/ośrodka:

W roku szkolnym: ..................... jestem uczniem/uczennicą klasy: .....................

INFORMACJA O DOCHODACH RODZINY

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, których dochody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku  
wynosiły:  

Łączny dochód gospodarstwa domowego /netto/
Miesięczna wysokość dochodów przypadająca na 1 członka rodziny /netto/

alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.   

DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ:

Lp. Imię i 
nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

Miejsce pracy
- nauki

Miesięczna
wysokość
dochodów

/netto/

Dodatkowe 
uwagi

W rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  



INNE OTRZYMYWANE STYPENDIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Czy uczeń/słuchacz otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych?
(jeżeli tak – należy wskazać jakie oraz kwotę otrzymywanego stypendium i dołączyć zaświadczenie;
jeżeli nie – należy wpisać „nie otrzymuje”)  

POŻĄDANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ

    udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (rodzaj zajęć) .............................  

b)  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
     i innych pomocy naukowych oraz przyborów szkolnych, w tym: zakup tornistra (plecaka),   
     zakup odzieży i obuwia sportowego;   

c)  całkowity lub częściowy zwrot kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
     zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów w przypadkach   
     o których mowa w art. 90 d ust. 4 ustawy o systemie oświaty);   

d)  świadczenia pieniężne;

* odpowiednie podkreślić
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.  

........................................ ........................................................
     /miejscowość i data/                          /czytelny podpis/

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla
potrzeb przygotowania decyzji dot. pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101

............................................................ ............................................................
                     /miejscowość i data/             /czytelny podpis wnioskodawcy/
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. zaświadczenie o dochodach /netto/ z zakładu pracy;
2. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej
3. zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
4. odcinek renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego 
5. decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
6. zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości zasiłku lub o pozostaniu bez prawa do zasiłku
7. dokument potwierdzający otrzymywanie świadczeń alimentacyjnych
8. zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy
9. zaświadczenie z urzędu skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
10. inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny: .................

a) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównaw-
     czych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także   

    ............................................................................................................................................
    prowadzone przez: ...............................................................................................................;  

e) inne (wymienić jakie): ............................................................................................................

poz. 926 z póź. zm.)

................................................................................................................................................



                                                         OPINIA KOMISJI

Ustalona wysokość  pomocy materialnej                          Uwagi
o charakterze socjalnym (w złotych)

zasiłek szkolny

stypendium szkolne

Forma realizacji przyznanej pomocy materialnej
o charakterze socjalnym 

Podpisy członków Komisji:

1. Przewodniczący/a Komisji: ........................................
2. Członek Komisji: ........................................
3. Członek Komisji: ........................................
4. Członek Komisji: ........................................
5. Członek Komisji: ........................................
6. Członek Komisji: ........................................
7. Członek Komisji: ........................................

Decyzję o przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Karczew podejmuje Burmistrz Karczewa
w formie decyzji administracyjnej.


	Arkusz1

