
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Jarocińska 7, 63-233 Jaraczewo 

 

 

Jaraczewo 27.08.2018r. 

Szanowny Pan/Pani                    

Dyrektor Szkoły 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie rodziców 
dzieci uczęszczających do szkoły o możliwości skorzystania z pomocy 
materialnej. Pomoc materialna dla uczniów realizowana będzie zgodnie  
z ustawą  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 
1457 ze zm.).  

Nadmieniam, że ww formę pomocy realizuje od września 
2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jarocińska 7  
w Jaraczewie. 

Wnioski przyjmowane w pokoju numer 5 GOPS Jaraczewo,  
w terminie od 01. do 15. września 2018r., codziennie w godzinach 
urzędowania.  

Załączone druki pism proszę o przekazanie rodzicom: 

a) wzór wniosku, 

b) wyjaśnienia dotyczące pomocy materialnej. 

 

 

       Z poważaniem 
           /-/Bernadeta Sołtysiak  
        Kier GOPS w Jaraczewie 
 



INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO  
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

STYPENDIUM SZKOLNE 

 

Zgodnie z:  

 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.).  

 Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 maja 2011r.  

 Uchwała nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 listopada 2012r.  

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu 
do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc 
materialna.  

Świadczeniami pomocy materialnej są:  

1. Stypendium szkolne. 
2. Zasiłek szkolny. 

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?  

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:  

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i 
dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.  

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży 
upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej 
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i 
dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków 
obcych- do czasu ukończenia kształcenia, niż dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.  

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom 
objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.  

Kto może otrzymać stypendium szkolne?  

1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:  

a. w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 
b. wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
c. w których występuje alkoholizm lub narkomania, 
d. niepełnych lub w których 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, o której mowa w art. 90d ust 7 ustawy                          
o systemie oświaty (która jest ujęta w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej- dla 
rodzin 514,00 zł netto na osobę w rodzinie; dla osób samotnie gospodarujących 634,00zł 
netto.  

3.Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w pkt 2, jest ustalana na zasadach 
określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza 
się: stypendiów i zasiłków socjalnych, jednorazowych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy), 
płaconych alimentów na rzecz innych osób, miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych, składki odprowadzonej na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.  

W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne?  

1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:  
a. 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 lub udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych odpłatnie przez 
szkołę, 

b. pokrycia kosztów zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, 
c. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy 
kolegiów, 

d. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności: 

 zakup podręczników szkolnych, 

 zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub na zajęcia 
pozalekcyjne, 

 zakup pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia sportowego, 
przyborów szkolnych. 

2. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli 
organ właściwy uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest 
celowe lub nie jest możliwe. 

3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

W jakiej wysokości i na jak długo przyznawane jest stypendium?  

1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 
ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych . 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 
miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- na 
okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

3. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane 
w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego 
w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych a w przypadku słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy  
o świadczeniach rodzinnych. 

4. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze 
socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem punktu 5. 

5. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, 
może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium  
o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty,  



o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 
2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Co jest warunkiem ubiegania się o stypendium?  

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:  

1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jaraczewie. 

2. Dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia. 
3. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez 

poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego. 
4. Zamieszkanie na terenie Gminy Jaraczewo 
5. Realizacja obowiązku szkolnego, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
6. Trudna sytuacja materialna ucznia - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie 

jest większa, niż kwota kryterium dochodowego. 

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich 
dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.  

Gdzie składa się wnioski?  

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobiera się i składa za potwierdzeniem, 
na odpowiednim druku w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaraczewie,  
ul. Jarocińska 7, pok. Nr 5, w godzinach urzędowania. 

W przypadku złożenia wniosku w placówce oświatowej, placówka ta przekazuje 
niezwłocznie wniosek do rozpatrzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Jaraczewie.  

Termin składania wniosków.  

W bieżącym roku szkolnym do 15.09.2018r., a w przypadku słuchaczy kolegiów  
do 15.10.2018r.  

Dokumentowanie wydatków.  

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, 
dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać 
stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających 
celowość wydatków na każdorazowe żądanie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7.  

 

 

 



ZASIŁEK SZKOLNY 

 

Zgodnie z:  

 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 poz. 1457 ze zm.).  

 Uchwałą Nr XIV/105/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 czerwca 2011r.  

 Uchwała nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 listopada 2012 r.  

 

Wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności 
(zdarzenia) uzasadniającego złożenie wniosku:  

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym. 

2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, 
po ich udokumentowaniu. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej 
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i 
skutkiem zdarzenia. 

4. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie 
zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny. 

5. Do wniosku nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów. 

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:  

1. Śmierci rodzica lub prawnego opiekuna. 
2. Klęski żywiołowej. 
3. Wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie). 
4. Innych, szczególnych okoliczności. 

 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:  

1. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Jaraczewo 
2. W rodzinie zaistniało w/w zdarzenie. 

 

W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:  

1. W przypadku śmierci rodzica- akt zgonu. 
2. W przypadku pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia 

pożaru oraz wartość mienia). 
3. Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego. 

 



Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XXIII /128/2012 Rady Gminy 

Jaraczewo z dnia 30 listopada 2012r. 

    Do  Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo 
       ul. Jarocińska 1,  63–233 Jaraczewo 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK            

SZKOLNY  2018 /2019 
(pełnoletniego ucznia, rodzica, opiekuna prawnego, dyrektora szkoły*) 

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

Imię Nazwisko 

PESEL Nr telefonu 

1. ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA 

Województwo Gmina 

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu                     Nr mieszkania 

2.ADRES ZAMIESZKANIA 

Województwo Gmina 

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu                      Nr mieszkania 

 

 

II.DANE OSOBOWE UCZNIA (wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic, 

opiekun prawny, dyrektor szkoły) 

Imię Nazwisko 

PESEL Nr telefonu 



Data i miejsce urodzenia 

Nazwisko i imię ojca 

Nazwisko i imię matki 

1.ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA 

Województwo Gmina 

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu                     Nr mieszkania 

2.ADRES ZAMIESZKANIA 

Województwo Gmina 

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu                      Nr mieszkania 

 

III.INFORMACJA O SZKOLE, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ 

Nazwa szkoły 

Miejscowość 

Klasa, w której uczeń pobiera naukę Rok szkolny 2018/2019 

       

  IV. POŻĄDANA FORMA STYPENDIUM*: 
1. 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,  

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup 

podręczników, 



3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 

kolegiów. 

4. Pieniężna. 

 
1. INFORMACJE O SKŁADZIE RODZINY (Rodziną w rozumieniu ustawy  z dnia 12 marca 2004r.                   

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r  poz.1508 – art. 6 pkt 14) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione 

pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące  i gospodarujące.) 

 

LP NAZWISKO IMIĘ PESEL 

STATUS 

ZAWODOWY 

STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9.      

10.      

 

 

VI. INFORMACJE O INNYCH STYPENDIACH O CHARAKTERZE SOCJALNYM ZE 

ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POBIERANYCH PRZEZ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ    

O STYPENDIUM    (LUB, O KTÓRE UCZEŃ RÓWNOLEGLE WNIOSKUJE) 

RODZAJ (NAZWA) 

STYPENDIUM 

OKRES NA JAKI ZOSTAŁO 

PRZYZNANE (LUB JAKI MA 

BYĆ PRZYZNANE 

ŁĄCZNA KWOTA 

STYPENDIUM DO KOŃCA 



SOCJALNEGO STYPENDIUM) ROKU SZKOLNEGO 

   

   

   

VII. UZASADNIENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU (opisać okoliczności powodujące trudną 

sytuacje materialną  a w szczególności,  gdy w rodzinie występuje ciężka lub długotrwała 

choroba, bezrobocie, rodzina jest niepełna, wielodzietna, występuje w niej alkoholizm, 

narkomania, itp): 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

VIII. Oświadczam, że dochód miesięczny (netto) rodziny w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku wyniósł ………………………………… zł, co dało …..…………………. zł 

na osobę w rodzinie. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Zostałem/am zapoznany/a z art. 233 Kodeksu karnego. 

 

          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w 

celach związanych z przyznaniem stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 10  maja 

2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ). 

 

 Jaraczewo, dnia……….…..……….                   ………………..…...……………….. 

               (podpis wnioskodawcy) 

ZAŁĄCZNIKI: 
1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

Pouczenie 

1.Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel                   

w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

3. Świadczenia pomocy materialnej przysługują: 

 a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży 

i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 

kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia 

kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 

 b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom                             

i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży 

upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizacje odpowiednio 



obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

 c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i 

dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków 

obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

4. Do złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej uprawniony jest podmiot, 

wnioskodawca (pełnoletni uczeń/rodzic/opiekun prawny/dyrektor szkoły). 

5. O stypendium szkolne może ubiegać się osoba, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508)  

6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 września danego roku 

szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 

pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.                            

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony 

po upływie terminu (art. 90n ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   

Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1457  ze. zm.). 

7. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda 

osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawienia 

rachunków potwierdzających celowość wydatków do dokumentacji  Ośrodka . 

8. W przypadku zmiany adresu wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany szkoły lub zaprzestania 

nauki osoba wnioskująca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie. 

9. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jaraczewie o każdej zmianie sytuacji dochodowej rodziny, która wiąże się 

z przyznaniem stypendium szkolnego. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku 

ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie 

pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym                                  

w administracji. 

10.W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast 

zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub 

oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej. 

 

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

                                                                                                                   ( podpis) 

*właściwe podkreślić 

Proszę o przekazywanie stypendium szkolnego na rachunek bankowy. 
Nazwa banku………………………………………..……………………………………………… 

Imię i nazwisko właściciela konta ………………….……………………………………………... 
Numer konta 

                          

 
           …………………………………. 

       Podpis 

 

 

 

 

 

DOCHODY CZŁONKÓW RODZINY Z MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU                                       

LUB W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU Z MIESIĄCA, W KTÓRYM WNIOSEK ZOSTAŁ 

ZŁOŻONY  



 

LP IMIĘ I NAZWISKO ŹRÓDŁO DOCHODU 

WYSOKOŚĆ 

MIESIĘCZNEO 

DOCHODU NETTO  

W ZŁ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Łączny dochód rodziny  

Dochód na jednego członka rodziny  

 

 
 

Jaraczewo, dnia ……..………………..                                                 ….....................…......... 

            (podpis pracownika) 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII Rady Gminy 

Jaraczewo z dnia 30listopada 2012r. 

 

Do Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo 

ul. Jarocińska 1 

                                                                                  63 – 233 Jaraczewo 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

(PEŁNOLETNIEGO UCZNIA, RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO, DYREKTORA 

SZKOŁY*) *- właściwe podkreślić. 
na rok szkolny            /   

 

I. Dane osobowe WNIOSKODAWCY 

 

Nazwisko 
 

Imię  

PESEL NIP  

1. Adres stałego zameldowania  

Województwo Gmina  

Ulica  Nr domu Nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość   

Telefon kontaktowy  

2. Adres zamieszkania (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania)  

Województwo  Gmina  

Ulica  Nr domu Nr lokalu  

Kod pocztowy Miejscowość  

 
II. Dane osobowe UCZNIA (wypełnić w przypadku gdy wnioskodawcą jest rodzic, prawny opiekun, 
dyrektor szkoły) 

 

Nazwisko 
 

Imię  

PESEL NIP  

Data i miejsce urodzenia  

Nazwisko i imię ojca  

Nazwisko i imię matki  

1. Adres stałego zameldowania  

Województwo Gmina  

Ulica  Nr domu Nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

2. Adres zamieszkania (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania)  

Województwo  Gmina  

Ulica Nr domu Nr lokalu  

Kod pocztowy Miejscowość   

 
III. Informacje o szkole, do której uczeń uczęszcza 

 

Nazwa szkoły   

Miejscowość   

Klasa, w której uczeń pobiera naukę Rok szkolny ............../............. 
 

IV. Dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego  



1.  Data wystąpienia zdarzenia losowego  

 

2. Wyjaśnienie dotyczące zdarzenia losowego oraz jego wpływu na pogorszenie sytuacji 

materialnej rodziny ucznia: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

V. Informacje o sytuacji materialnej ucznia 
 

1. Dochód miesięczny (netto) rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniósł  

…………………….. zł, co   dało ……………….………. zł na osobę w rodzinie. 

VI. Informacje o składzie rodziny  

 

          Rodziną w rozumieniu ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.                       

z 2018, poz.1508 - art. 6 pkt 14) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające                           

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  

Lp. Nazwisko Imię Numer PESEL Status zawodowy* 

(nazwa) 

Stopień 

pokrewieństwa 

1.      
 

2.      
 

3.  
 

    
 

4.      
 

5.      
 

6.      
 

7.      
 

*- status zawodowy np. zakład pracy, szkoła, uczelnia, bezrobotny, emeryt, rencista, prowadzący 

własną działalność gospodarczą lub inne  



„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

Zostałem/am zapoznany/a z art. 233 Kodeksu karnego. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
we wniosku w celach związanych z przyznaniem stypendium szkolnego, zgodnie  
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz.1000)   

 

 

 Jaraczewo, dnia………….…..……                                                    ………………..…………..… 

                                                                                                        (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

Wykaz załączników: 

 

1/ …………………….                                                    

2/ ……………………                                                     

3/ ……………………                                                   

4/ ……………………                               

                      

Pouczenie 
1.Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo  

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

2.Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

3.O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące  

od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku    

4.Do zdarzeń losowych uzasadniających przyznanie zasiłku szkolnego zalicza się  

w szczególności:  

-pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia                               

i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia, kradzież                                

z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego                                   

do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia, inne zdarzenia losowe, które spowodowały 

czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyły możliwość prawidłowego realizowania przez 

ucznia procesu edukacyjnego, np. śmierć członka rodziny, wydatki związane z długotrwałą 

chorobą.  

5.Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie 

zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny. W zależności od zdarzenia do 

wniosku należy dołączyć:  

           - w przypadku śmierci rodzica - akt zgonu, 

             - w przypadku pożaru – zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę 

wystąpienia pożaru oraz wartość mienia, 

             - inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego. 
6.Do wniosku nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów, ani zaświadczeń                                   

o korzystaniu z pomocy społecznej. 

7.W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast 

zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub 

oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej. 

 

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

/ podpis/ 
 

 

 

 
     



INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019  

 

Gdzie składa się wnioski? 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobiera się i składa za potwierdzeniem, 

na odpowiednim druku w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaraczewie, 

ul. Jarocińska 7, pok. Nr 5, w godzinach urzędowania. W przypadku złożenia 

wniosku w placówce oświatowej, placówka ta przekazuje niezwłocznie wniosek                    

do rozpatrzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaraczewie.  

Dokumentowanie wydatków  

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, 

dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać 

stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest 

zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających 

celowość wydatków na każdorazowe żądanie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7.   

 

Wykaz wymaganych dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku  

o stypendium szkolne socjalne w zależności od sytuacji rodzinnej  

i dochodowej wnioskodawcy: 

1) aktualne zaświadczenie ze szkoły ucznia (z września 2016r.)starającego się o stypendium lub 

zasiłek szkolny socjalny; 

2) kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego 

dziecka, zawierająca informację o stałym zameldowaniu na terenie Gminy Jaraczewo; 

3) kopię dokumentu tożsamości pełnoletniego ucznia/słuchacza zawierająca informację o stałym 

zameldowaniu na terenie Gminy Jaraczewo; 

4) w przypadku czasowego zameldowania na terenie Gminy Jaraczewo, dokument potwierdzający 

czasowe zameldowanie; 

5) zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2018r.) w tym odpowiednio: 

a) osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia (zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym 

dochodzie netto ), 



b) zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy agencyjnej, 

umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych)zawierającej informację  

o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki  

na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części 

finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe, 

c) osoby posiadające świadczenia rentowe lub emerytalne (kopia odcinka renty/emerytury), 

d) osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  

o osiągniętym dochodzie oraz o formie opodatkowania), 

e) osoby posiadające gospodarstwo rolne (zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz 

płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni w 2018roku), 

f) osoby otrzymujące alimenty (kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz 

osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, 

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, 

w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej 

oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji 

alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów za sierpień 2018r.), 

g) w razie rodziny niepełnej sądowy wyrok o rozwód lub zupełny akt urodzenia dziecka lub akt 

zgonu współmałżonka, 

h) oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, 

i) dokument potwierdzający korzystanie z innego stypendium o charakterze socjalnym, 

j) dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku lub w przypadku utraty 

dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony odlicza się kwotę alimentów 

świadczonych na rzecz innych osób. 

 

Dochód uprawniający do pobrania stypendiów  do dnia 30 września 2018r. 514,00 zł netto na osobę  

w rodzinie; 

W przypadku otrzymania stypendium wnioskodawca dokumentuje wykorzystanie stypendium na cele 

edukacyjne oraz przedstawia dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków, na każdorazowe 

żądanie organu właściwego.  

 

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne? 

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową  

o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż 

ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka 

języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. 

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np.: tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, 

podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale i atlas historyczne, encyklopedia, pokrycie kosztów 

abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla 



ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są 

związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze 

edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji 

ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, 

umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki 

społecznej  nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego. 

 
 

 


