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    SASiP- 

Wniosek
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryki
w formie stypendium szkolnego

1.  Wniosek składany jest przez ( właściwe zakreślić ):               
    □  rodziców ucznia      □  pełnoletniego ucznia      □  dyrektora szkoły          □  z urzędu   

2.    Proszę o przyznanie w roku szkolnym …................/ …................ :
      □  stypendium szkolnego

      □ zasiłku szkolnego                                                  

3. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium ( wniosek wypełnić drukowanymi literami )
 Nazwisko ucznia Imię ucznia

 PESEL Data urodzenia

Imię i nazwisko rodziców / opiekunów prawnych ucznia

 Nazwisko i imię matki

 Nazwisko i imię ojca

Miejsce zamieszkania ucznia:
Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Poczta Telefon kontaktowy

4. Szkoła, do której uczęszcza uczeń:
Nazwa szkoły:

Adres szkoły:

Typ szkoły:
□szkoła podstawowa      □gimnazjum       □technikum     □liceum ogólnokształcące    □liceum profilowane   □kolegium

□zasadnicza szkoła zawodowa    □liceum uzupełniające    □policealna szkoła zawodowa        □inna …......................................

Klasa: Czy uczeń uczęszcza do klasy maturalnej ( właściwe zakreślić ) : □Tak        □Nie



5. Informacja o sytuacji rodzinnej i materialno-bytowej
Dane dotyczące członków rodziny ( należy wykazać wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne 
gospodarstwo domowe )  

Lp. Nazwisko I imię Stopień pokrewieństwa,
w stosunku do ucznia

PESEL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

6. Dane dotyczące sytuacji ucznia, uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym, obliczone 
według art.8, ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 roku, Nr 64, poz. 593, z późn zm. ).
Należy podać źródła oraz wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku  
utraty dochodu, należy wskazać wysokość dochodu z miesiąca, w którym wniosek jest składany.
Lp. Rodzaj dochodu Kwota
1. Wynagrodzenie za pracę □
2. Dochód z gospodarstwa rolnego (ilość ha przeliczeniowych x 250 zł.) □
3. Renty,emerytury □
4. Alimenty otrzymywane □
5. Dodatki mieszkaniowe □
6. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami □
7. Fundusz alimentacyjny □
8. Zasiłek stały z pomocy społecznej □
9. Dochód z działalności gospodarczej □
10. Zasiłek dla bezrobotnych, stypendium stażowe □
11. Dochód z pracy dorywczej □

Inne dochody …...................................................................................... □
Dochód łączny rodziny

Dochód na osobę w rodzinie
Kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób □

Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o czarakterze socjalnym ze środków publicznych?   □  Tak  □  Nie
Jeśli uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, należy wskazać 
jego wysokość:



Dodatkowe okoliczności uzasadniające wystąpienie z wnioskiem ( właściwe zakreślić )
□ bezrobocie,                  □ wielodzietność             □ niepełnosprawność             □ alkoholizm lub narkomania
□ ciężka lub długotrwała choroba                           □ rodzina niepełna
□ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 Czy w rodzinie ucznia wystąpiło zdarzenie losowe? Jeśli tak, to jakie? (dotyczy wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego)

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

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

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

Proszę o przyznanie stypendium szkolnego w formie:
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych w ramach planu nauczania,    jak również  
wykraczających  poza ten plan  i  wyrównawczych,  a  także  udziału  w zajęciach  edukacyjnych realizowanych  poza szkołą dotyczacych w 
szczególności:  zakupu  m.in.:podręczników,  lektur  szkolnych,  słowników,  encyklopedii,atlasów,przyborów  szkolnych,  stroju  i  obuwia 
sportowego niezbędnego do udziału w lekcjach wychowania fizycznego,biurka oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych,wyjazdach do  
kina, teatru, na basen (refundacja poniesionych kosztów)

□

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów szkół  
ponadgimnazjalnych  i  publicznych  kolegiów  nauczycielskich,  nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych  i  kolegiów  pracowników  służb 
społecznych (koszty zakwaterowania, przejazdu itp.);

□

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników I przyborów szkolnych; □
świadczenia pieniężnego, na zasadach określonych w art. 90d ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. □

Proszę uzasadnić dlaczego stypendium powinno być przyznane w wybranych formach:

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

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

W przypadku, gdy wniosek jest składany po terminie przyjmowania wniosków o stypendium szkolne, tj. po dniu 15 września,  
a w przypadku słuchaczy kolegiów po 15 października należy wyjaśnić tego przyczynę.

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

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

...............................................................................................................................................................................
7. Sposób realizacji:
Przysługujące świadczenie proszę przekazać na podany niżej numer rachunku bankowego:

…...................................................................................................................................................................................................................
 Imię i Nazwisko posiadacza rachunku, adres

Nr rachunku

 POUCZENIE
Rodzice  ucznia  otrzymującego  stypendium  szkolne,  pełnoletni  uczeń  lub  dyrektor  szkoły  (kolegium)  są 

obowiązani  niezwłocznie  powiadomić  organ,  który  przyznał  stypendium,  o ustaniu  przyczyn,  które  stanowiły  podstawę 
przyznania stypendium szkolnego.  Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które 
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego 
podlegają ściągnięciu w  trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uprzedzona(y) o odpowiedzialności karnej wynikającej z treści art. 233 § 1 kodeksu karnego potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku i załącznikach.

….........................................................                                       …................................................................................................................
                       Data                                                                                                       Czytelny podpis wnioskodawcy



8. Potwierdzenie wysokości dochodu w rodzinie (wypełnia pracownik Samorządowej Administracji Szkół 
i Przedszkoli w Rykach)
Ogółem dochód (netto) rodziny wyniósł:

Liczba osób w rodzinie:

Dochód (netto) na 1 osobę w rodzinie wyniósł:

Liczba załączników dołączonych do wniosku:

Uwagi:

Data sprawdzenia wniosku:

Pieczątka i podpis pracownika:

 OBJAŚNIENIA
 Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Art. 8.(…)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 powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia 
społeczne określone w odrębnych przepisach;
3)kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

4. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
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 i składkami  
na  ubezpieczenie  zdrowotne  określonymi  w  przepisach  o  powszechnym  ubezpieczeniu  w  Narodowym  Funduszu  Zdrowia,  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:
a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu   o wielkości wykazane  

w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku 
roku  do  końca  miesiąca  poprzedzającego  ten  miesiąc;  wysokość  miesięcznego  obciążenia  podatkiem,  składkami  na  ubezpieczenie 
zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się,  
dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy,  w których podatnik prowadził 
działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu     o oświadczenie tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia  
tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia  
społeczne.
6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez 

podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej  
działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

7. 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 za okresy, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub 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. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy  

społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
12. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy  

społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający  
okresowi, za który uzyskano dochód.
         13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 


