
.……………………………….............….      Tomaszów Maz. dnia …………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy
……………………………………...........
Adres zamieszkania
………………………………………....................

  PREZYDENT  MIASTA
  TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Wniosek o przyznanie świadczenia materialnego o charakterze socjalnym
w formie stypendium szkolnego*/zasiłku szkolnego*

1. Dane osobowe ucznia/słuchacza

Imię i nazwisko 

Data i miejsce urodzenia 

Adres zamieszkania 

PESEL 
ucznia / słuchacza

Imię i nazwisko matki

Imię i nazwisko ojca

Nr telefonu

2. Informacja o szkole

Nazwa i typ szkoły, adres 
szkoły  i klasa, do której będzie
uczęszczać uczeń w roku 
szkolnym …........../...........
Potwierdzenie dyrektora placówki oświatowej, o uczęszczaniu ucznia do szkoły.

   …………………...                      …………………………….               ….…………………
   miejscowość i data                              pieczęć placówki                            podpis dyrektora

* niepotrzebne skreślić

      



             
3. Uczeń spełnia następujące warunki:  (należy zaznaczyć spełniane warunki stawiając znak x)

miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie  domowym nie  przekracza kwoty,  o  której
mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r.
poz.1508 z późn. zm.)

w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka  lub długotrwała choroba, wielodzietność
lub inna okoliczność, o której mowa w art. 90d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1481)
uczeń pochodzi z rodziny niepełnej
uczeń pobiera pomoc socjalną z innego źródła

4. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy: (pomoc może być udzielona w jednej lub kilku formach, 
należy  zaznaczyć pożądane formy  stawiając znak x )

całkowite  lub  częściowe  pokrycie  kosztów  związanych  z:  całkowitego  lub  częściowego  pokrycia
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
po  za  szkołą,  w  szczególności:  kosztów  nauki  języków  obcych,  zajęć  sportowych,  muzycznych  i
komputerowych,  wycieczek szkolnych,  wyjazdów do kin,  teatrów i  innych  instytucji  kultury i  sztuki
organizowanych przez szkołę

         pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup: podręczników, lektur szkolnych, 
   encyklopedii, słowników i innych wydawnictw pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego,  
   przyborów szkolnych, stroju sportowego, stroju szkolnego, zakup wymaganych przez szkołę
   materiałów  na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w tym w szczególności zakupu podręczników
 całkowite  lub  częściowe  pokrycie  kosztów  związanych  z  pobieraniem  nauki  poza  miejscem
  zamieszkania (w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty)
 świadczenia pieniężnego (w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust.5 ustawy o systemie   
  oświaty)

5. OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby składającej wniosek o przyznanie 
stypendium szkolnego
Oświadczam,  że  moja  rodzina  składa  się  z  niżej  wymienionych  osób,  pozostających  we  wspólnym
gospodarstwie domowym (należy wpisać wszystkie osoby łącznie z wnioskodawcą):

L.p. Imię i nazwisko Numer pesel Pokrewieństwo Miejsce zatrudnienia -
nauki

Wysokość dochodu
      (netto) w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

                                              Łączny dochód całego gospodarstwa domowego

Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi   ……………...………..... zł.

Ilość posiadanych hektarów przeliczeniowych (w przypadku gospodarstwa rolnego) ……………………………



6. Oświadczenie dotyczące przekazania stypendium  na właściwy numer rachunku bankowego

_ _ _ _ _ _

7. Oświadczam,  że nie otrzymuję innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków  
    publicznych i nie ubiegam się o nie w innej gminie.

8.  Zobowiązuję  się  niezwłocznie  powiadomić  organ  przyznający  świadczenia  pomocy  materialnej  o
charakterze socjalnym dla uczniów, o zaistniałych zmianach w sytuacji materialnej mojej rodziny oraz o
zmianie warunków stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego.

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym wniosku dla celów
postępowania w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

10. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

…....……………………………………..
miejscowość i data

       ….............………….…………………………
                           czytelny podpis wnioskodawcy  

Pouczenie
1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie
tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest
na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  o pomocy społecznej.
3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2)  składki  na ubezpieczenie  zdrowotne  określone  w przepisach  o świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze środków publicznych  oraz  ubezpieczenia  społeczne
określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4.  Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5)  świadczenia  przysługującego  osobie  bezrobotnej  na  podstawie  przepisów  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  z  tytułu  wykonywania  prac  społecznie
użytecznych;
6) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z
powodów politycznych (Dz. U. Z 2018r. poz. 690);
7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
8) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.), oraz dodatku
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1111);
9) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272  z póżn. zm).
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się
przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i
składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej
działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym
że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w
których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód
przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
6.  Wysokość  dochodu  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  w  przypadku  prowadzenia  działalności  opodatkowanej  na  zasadach  określonych  w przepisach  o  podatku
dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
8.   Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej  w przypadku prowadzenia działalności  na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
9.  Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.\
9.  Rodzice/opiekunowie  prawni  nieletniego  ucznia  otrzymującego  stypendium szkolne  oraz  pełnoletni  uczniowie  otrzymujący  stypendium szkolne  są  obowiązani
niezwłocznie powiadomić  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium
szkolnego (np. zmiana miejsca zamieszkania ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, zwiększenie dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia).
10. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
11. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
12. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia 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 jest wypłacane po dostarczeniu dokumentów
potwierdzających poniesienie wydatków wyłącznie na cele edukacyjne.

  …….....................……....……………………………                                   …..................................................................……………
                      Miejscowość i data                                                                                    czytelny podpis wnioskodawcy



11. Adnotacje urzędowe

Dochód rodziny stanowi:

-  zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ......................................................

  -  zasiłek pielęgnacyjny …........................................................................

  -  świadczenie pielęgnacyjne.....................................................................

  -  fundusz alimentacyjny/ alimenty dobrowolne.......................................

  -  wynagrodzenie.......................................................................................

  -  dochód z gospodarstwa rolnego.............................................................

  -  dochód z działalności gospodarczej................................................ …..

  -  zasiłek dla bezrobotnych.......................................................................

  -  renta/ emerytura ...................................................................................

  -  dodatek mieszkaniowy.........................................................................

  -  dodatek energetyczny...........................................................................

  -  ..............................................................................................................

Łączny dochód rodziny  wynosi: ...................................................

Ilość osób w rodzinie: ....................................................................

Dochód na jednego członka rodziny: ...........................................

Zakwalifikowano do grupy dochodowej:
Okoliczności szczególnie uzasadniające 
zwiększenie kwoty stypendium

   TAK

   NIE

  bezrobocie
  niepełnosprawność
  wielodzietność
  rodzina niepełna
  ciężka i długotrwała choroba
  alkoholizm lub narkomania
  brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
  zdarzenie losowe

Podpis i pieczęć pracownika 
merytorycznego

Podpis i pieczęć kierownika



Formy stypendium szkolnego

Stypendium szkolne będzie udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:
a) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach
planu  nauczania, w szczególności:
- wyjazdy do teatru, do kina, do muzeum od września do czerwca następnego roku kalendarzowego potwierdzone dowodem  wpłaty,
fakturą lub stosownym zaświadczeniem ze szkoły,
- wycieczki szkolne, „zielone szkoły”, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego potwierdzone dowodem wpłaty, fakturą
lub stosownym zaświadczeniem ze szkoły,
- czesne za naukę w niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej,
- koszty zajęć wyrównawczych organizowanych przez szkoły w związku z egzaminami kończącymi szkołę;
b) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach organizowanych w celu poszerzenia wiedzy 
ucznia potwierdzonego dowodem wpłaty, fakturą i stosownym zaświadczeniem, w zakresie:
- przedmiotów ogólnokształcących, nauki języków obcych,  zajęć plastycznych,  zajęć muzycznych,  zajęć komputerowych,
- zajęć sportowych, w tym zajęć na basenie, tanecznych,  teatralnych;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności:
 a) zakup podręczników szkolnych, słowników, encyklopedii, literatury edukacyjnej, innych książek  pomocniczych  oraz   pomocy   
naukowej niezbędnych i wskazanych do realizacji procesu dydaktycznego; ćwiczenia, lektury szkolne, książki do nauki języka obcego, 
atlasy, globusy, tablice np.: matematyczne i inne pomoce dydaktyczne;
b) zakup przyborów i artykułów szkolnych takich jak np.: zeszyty, długopisy, ołówki, kalkulator, piórnik, bloki rysunkowe, papier 
kolorowy, papier kancelaryjny,  plastelina, modelina, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, 
przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, pióra, gumki, temperówki i inne);
c) zakup plecaka szkolnego lub sportowego, worek na obuwie zmienne, torby sportowej – maksymalnie po 1 sztuce na rok szkolny dla 
ucznia;
d) zakup stroju galowego wymaganego przez szkołę, stroju na zajęcia praktyczne i zakup niezbędnego stroju sportowego i obuwia   
wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego tj.: kostium gimnastyczny, lub koszulka sportowa i spodenki sportowe, dres lub spodnie 
sportowe i bluza sportowa,
- strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki na basen – maksymalnie 1 para na rok szkolny,
- obuwie sportowe typu adidasy, tenisówki, trampki - maksymalnie 2 pary w roku szkolnym,
- sprzęt sportowy używany do zajęć sportowych w ramach zajęć szkolnych lub klubach sportowych w ramach  zajęć pozaszkolnych –  
potwierdzony zaświadczeniem ze szkoły;
d) sprzęt komputerowy:
- zakup sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera,
- programów komputerowych związanych z edukacją ucznia,
- nośników do archiwizowania danych: pamięć przenośna USB (pendrive), płyty CD, zewnętrznych dysków twardych (przenośny dysk 
USB),
- tuszy lub tonerów do drukarek;
e) instrumenty muzyczne – potwierdzone stosownym zaświadczeniem o uczęszczaniu na  naukę gry na instrumencie;
f) zakup biurka, krzesła do biurka;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w tym: kosztów 
zakwaterowania, kosztów posiłków, kosztów dojazdu do szkół środkami transportu komunikacji zbiorowej;
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli spełnione są przesłanki określone w ustawie o systemie oświaty.  

2. Łączna wartość wydatków na obuwie i odzież nie może przekroczyć równowartości 50% kwoty przyznanego świadczenia.
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy uczniów szkół i klas sportowych oraz uczniów – zawodników klubów sportowych.
4. Strój sportowy może być zakupiony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego.
5. W ramach pomocy materialnej zakup takich urządzeń jak: komputer, laptop, tablet, notebook, oprogramowanie systemowego wraz z
urządzeniami peryferyjnymi dopuszczalny jest dla jednego ucznia raz na 5 lat.
6. W ramach pomocy materialnej podzespoły do komputera, takie jak karta grafiki, karta sieciowa, dysk twardy, pamięć operacyjna mogą
być nabywane dla jednego ucznia raz na 2 lata.
7. W ramach pomocy materialnej, zakup biurka i krzesła do biurka mogą być nabywane dla jednego ucznia raz na 2 lata.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od, określonych w niniejszym paragrafie, ograniczeń ilości zakupionego
sprzętu lub urządzeń.

Stypendium  szkolne  udzielone  w  formie,  o  której  mowa  ,  będzie przekazywane  rodzicom,  opiekunom  prawnym  lub
pełnoletniemu uczniowi, jako całościowa lub częściowa refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i
opłat na podstawie oryginałów imiennych rachunków albo faktur bądź zaświadczeń lub innych dokumentów z instytucji
prowadzącej zajęcia edukacyjne.
Pomoc  materialna  w  formach,  o  których  mowa   może  być  realizowana  poprzez  zwrot  uprzednio  zaakceptowanych
wydatków,  po  przedstawieniu  odpowiednich   dokumentów,  w  formie  przelewu  bankowego  na  wskazany  przez
wnioskodawcę rachunek bankowy.



Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2019 r. w MOPS pokój nr 11 w godz. 8ºº- 14ºº
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu otrzymanego w miesiącu sierpniu:

- zaświadczenia z zakładów pracy członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym będących  w
stosunku pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (kwota brutto pomniejszona  o obciążenie podatkiem
dochodowym odprowadzonym do Urzędu Skarbowego, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwotę
alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób,

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego
urzędu  skarbowego,  zawierającego   informację  o  wysokości:  przychodu,  kosztów  uzyskania  przychodu,  różnicy
pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza,
odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na
ubezpieczenia zdrowotne związanych  z  prowadzeniem pozarolniczej  działalności  gospodarczej.  W przypadku osób
ubiegających  się  po  raz  pierwszy  o  stypendium  szkolne,  należy  dostarczyć  również  kserokopię  dokumentu
potwierdzającego datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

-  w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dochód stanowi kwota zadeklarowana w oświadczeniu
danej osoby. Osoby składające po raz pierwszy wniosek winny przedstawić zaświadczenie wydane przez

-  naczelnika  właściwego  urzędu  skarbowego  zawierające  informację  o  formie  opodatkowania.  Wszystkie  osoby
prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu powinny dołączyć dowód opłacenia składek w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych.

- odcinki  rent  rodzinnych,  inwalidzkich,  emerytur  z  ZUS  lub  KRUS,  alimentów,  zasiłków  chorobowych,
przedemerytalnych lub aktualnych decyzji o rentach czy emeryturach,

- kopie decyzji o dodatku mieszkaniowym i dodatku energetycznym,
- kopie decyzji w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i świadczenia rodzicielskiego 
- kopie decyzji w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- kopie decyzji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego,
- kopie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
- w  przypadku  posiadania  gospodarstwa  rolnego  zaświadczenie  z  urzędu  gminy  o  ilości  posiadanych  hektarów

przeliczeniowych.
Jeżeli rodzina korzystała w miesiącu sierpniu ze świadczeń pieniężnych z MOPS ( tj. zasiłków okresowych, stałych) to
przedstawia zaświadczenie wystawione przez pracownika socjalnego potwierdzające ten fakt.


