
UCHW AŁA NR XVII/161/2020 
RADY GM INY CZERNIKOW O 

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy m aterialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1481 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.

§3. Traci moc Uchwała nrXVI/122/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90f ustawy o systemie oświaty Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej 
uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy;

3) tiyb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym -  do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla 
uczniów i studentów.

Regulamin, który obowiązywał do tej pory uchwalony był w 2012 roku, dlatego zasadne jest jego 
uaktualnienie. Nowy regulamin został nieco uszczegółowiony, podwyższono kwoty dochodu na osobę 
w rodzinie uprawniające do otrzymania stypendium o określonej wysokości, opracowano nowy wzór 
wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 
stanowiące załączniki do regulaminu.



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/161/2020 
Rady Gminy Czernikowo 
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1 . 1 .  Niniejszy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo określa formy, tryb i sposób udzielania pomocy 
materialnej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz sposób ustalania wysokości 
stypendium szkolnego.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) regulaminie -  rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo;

2) ustawie o systemie oświaty -  rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty;

3) ustawie o pomocy społecznej -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej;

4) ustawie o świadczeniach rodzinnych -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych;

5) pomocy materialnej o charakterze socjalnym -  należy przez to rozumieć stypendium i zasiłek 
szkolny;

6) dochodzie na osobę w rodzinie -  należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ustaloną na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

7) kryterium dochodowym — rozumie się przez to miesięczną kwotę dochodu na osobę w rodzinie, o 
której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

8) kwocie zasiłku rodzinnego — rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

9) szkole — należy rozumieć przez to każdą z jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 90b 
ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

10) uczniu/uczniach -  należy rozumieć przez to osobę/osoby wymienione w art. 90b ust. 3 ustawy o 
systemie oświaty zamieszkujące na terenie gminy Czernikowo;



11) słuchaczy -  należy przez to rozumieć słuchaczy, którym przysługuje pomoc materialna, 
wymienionych w art. 90b ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty;

12) rodzicach -  należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów, opiekunów faktycznych;

13) rodzinie -  należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w 
faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 2

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 2. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się indywidualnie, w oparciu o art. 90d ust. 1 ustawy o 
systemie oświaty oraz w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia, o którym mowa 
w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu 
na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów -  
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej.

3. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń ustala się wysokość 
stypendium szkolnego miesięcznie:

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 300 zł netto -  do 200% kwoty, 
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 400 zł netto -  do 180% kwoty, 
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 400 zł netto do wysokości 
kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2 regulaminu -  od 80% do 160 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

4. Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości odbywa się w ramach wysokości dotacji 
otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo oraz wysokości środków własnych 
przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Czernikowo.

Rozdział 3

Formy stypendium szkolnego

§3.1 .  Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczaj ących poza zaj ęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także 
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i 
innych pomocy edukacyjnych,



b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz 
innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych 
imprezach organizowanych przez szkołę,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego 
w szkołach niepublicznych,

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur 
szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom 
kolegiów w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki 
poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca 
zamieszkania do szkoły i z powrotem.

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach 
określonych w ustawie o systemie oświaty.

4. Stypendium szkolne będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, 
jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, 
na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur 
dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

5. Faktury i rachunki powinny być wystawione na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

Faktury i rachunki powinny zostać przedłożone do 15 grudnia za okres od września do grudnia, 
natomiast do 15 czerwca za okres od stycznia do czerwca.

6. Stypendium szkolne w formach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 regulaminu będzie wypłacane 
na zasadzie refundacji poniesionych kosztów na cele edukacyjne rodzicom ucznia, prawnym opiekunom 
ucznia, pełnoletniemu uczniowi:

1) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę;

2) gotówką w kasie Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim 
Oddział w Czernikowie — w pozostałych przypadkach.

Rozdział 4

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 4. 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 występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest 
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku przez:

1) rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia;



2) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie 
oświaty;

3) stypendium szkolne może być przyznane również z urzędu.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, zawierający dane, o któiych mowa w art. 90n ust. 4 
ustawy o systemie oświaty składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie, ul. 
Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w terminie od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku 
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego. W 
uzasadnionych przypadkach, wniosek może być złożony po upływie terminu, musi jednak zawierać 
uzasadnienie niezachowania powyższych terminów.

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Postępowanie w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie 
upoważnienia Rady Gminy Czernikowo prowadzi Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 5

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 5. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie gminy 
Czernikowo znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego 
(śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, ciężka, długotrwała choroba członków rodziny, 
nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, znaczna 
szkoda materialna spowodowana pożarem, kradzieżą lub klęską żywiołową, innych szczególnych 
zdarzeń losowych).

2. Zasiłek szkolny może być przekazany 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 otrzymanego stypendium szkolnego.

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.

4. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego 
i sytuację materialna rodziny ucznia.

5. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być 
udokumentowane np.: zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, odpisem aktu zgonu, 
zaświadczeniem wystawionym przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar). Dopuszcza się 
możliwość złożenia oświadczenia wnioskodawcy potwierdzonego przez dyrektora szkoły, do której 
uczeń uczęszcza.

6. Wypłata zasiłku szkolnego następuje w formie gotówkowej w kasie Kujawskiego Banku 
Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie lub przelewem na wskazany 
przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

7. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.



8. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 6 

Przepisy końcowe

§ 6. 1. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane 
jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania.

2. Ostatnie stypendium szkolne przysługuje za miesiąc, w którym uczeń, słuchacz lub wychowanek 
ukończył naukę.

3. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

1) do 15 grudnia -  za okres od 01 września do 31 grudnia;

2) do 15 czerwca -  za okres od 01 stycznia do 30 czerwca.

4. Terminy wskazane w ust. 3 mogą ulec przesunięciu w przypadku nie otrzymania dotacji w tenninie 
umożliwiającym ich dotrzymanie.

5. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły 
podstawę przyznania stypendium szkolnego, a w szczególności:

1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 2 ust. 2 regulaminu,

2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,

3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze 

stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty,

4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania — poza obszar gminy Czernikowo.

6. O wystąpieniu faktów o których mowa w ust. 5 rodzic (opiekun prawny), pełnoletni uczeń lub 
dyrektor szkoły niezwłocznie informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie.

7. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze 
decyzji administracyjnej.



Załącznik nr 1 do Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Czernikowo

(data wpływu wniosku)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
NA ROK SZKOLNY................ / ..................

I. WNIOSKODAWCA

□ RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA
□ PEŁNOLETNI UCZEŃ
□ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM 

n . DANE WNIOSKODAWCY

1. Im ię i nazw isko ................................................................................................................................................

2. A dres zam eldow ania......................................................................................................................................

3. A dres zam ieszkania........................................................................................................................................

4. P E S E L ...............................................................................................................................................................

5. N r telefonu ........................................................................................................................................................

m . DANE UCZNIA

1. Im ię i nazw isko ................................................................................................................................................

2. Im ię i nazw isko m atki/opiekuna praw nego............................................................................................

3. Im ię i nazw isko ojca/opiekuna praw nego................................................................................................

4. D ata  u rodzenia .................................................................................................................................................

5. M iejsce zam ieszkania...................................................................................................................................

6. PE S E L ................................................................................................................................................................

7. N azw a i adres szko ły ......................................................................................................................................

S.Typ sz k o ły .........................................................................................................................................................

(szkoła podstaw ow a, szkoła branżow a, technikum , liceum  ogólnokształcące, szkoła 

policealna,kolegium )

9. K lasa...........................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora) (pieczęć szkoły)



IV. SYTUACJA SPOŁECZNA W RODZINIE

W  rodzinie w ystępuje (w łaściw e zaznaczyć):

□ bezrobocie

□ niepełnospraw ność

□ ciężka lub długotrw ała choroba

□ w ielodzietność

□ brak um iejętności w ykonyw ania funkcji opiekuńczo-w ychow aw czej

□ alkoholizm

□ narkom ania

□ rodzina niepełna

V. POŻĄDANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

□ Całkowite lub częściow e pokrycie kosztów  udziału  w  zajęciach edukacyjnych, w  tym  

w yrów naw czych, w ykraczających poza zajęcia realizow ane w  szkole w  ram ach planu 

nauczania, a także udziału  w  zajęciach edukacyjnych realizow anych poza szkołą.

□ Pom oc rzeczow a o charakterze edukacyjnym , w  tym  w  szczególności zakup podręczników , 

lektur, encyklopedii, słow ników , program ów  kom puterow ych i edukacyjnych itp.

□ Całkowite lub częściow e pokrycie kosztów  zw iązanych z pobieraniem  nauki poza m iejscem  

zam ieszkania.

□ Św iadczenie p ieniężne, n a  w arunkach art. 90d ust. 5 ustaw y o system ie ośw iaty (wyłącznie 

w  sytuacji gdy przyznanie pom ocy w  form ie niepieniężnej w skazanej powyżej je s t 

niem ożliw e/niecelow e).

Przesłanki uzasadniające konieczność przyznania pom ocy w  form ie św iadczenia pieniężnego:



VI. SYTUACJA RODZINNA I MATERIALNA

O św iadczam , że:
a) gospodarstw o dom ow e ucznia składa się z następujących osób:

(przez gospodarstw o dom ow e rozum ie się w szystkie osoby spokrew nione lub 
niespokrew nione, razem  m ieszkające i gospodarujące, w  tym  uczeń)

L.p. Imię i nazwisko PESEL Stopień
pokrewieństwa

Miejsce 
pracy /nauki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Oświadczam, że rodzina ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 
korzystała ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (właściwe zaznaczyć)

□ TAK □ NIE

M iesięczny dochód rodziny w y n o s i ł .............................................

D ochód w  przeliczeniu n a  jed n ą  osobę w  ro d z in ie : .......................................

Pośw iadczenie pracow nika socjalnego GOPS (pieczątka, data i podpis)

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK nie wypełnia się poniższej tabeli.



b) dochody za m iesiąc poprzedzający złożenie w niosku o stypendium  (w  przypadku utraty 
dochodu z m iesiąca, w  którym  w niosek został złożony) w ym ienionych powyżej członków  
gospodarstw a dom ow ego - udokum entow ane odpow iednim  zaśw iadczeniem /ośw iadczeniem  - 
wyniosły:

L.p. Źródło dochodu Imię i nazwisko osoby 
uzyskującej dochód

Wysokość dochodu netto

1. W ynagrodzenie ze 
stosunku pracy

2. Em erytura, zasiłek 
przedem erytalny

3. R enta inw alidzka, rodzinna, 
socjalna

4. Z asiłek rodzinny i dodatki 
do zasiłku rodzinnego

5. Zasiłek pielęgnacyjny, 
św iadczenie pielęgnacyjne, 
specjalny zasiłek 
opiekuńczy

6. D odatek m ieszkaniow y, 
dodatek energetyczny

7. A lim enty (zasądzone lub 
dobrow olne), fundusz 
alim entacyjny

8. Z asiłek dla bezrobotnych, 
stypendium  stażowe

9. D ochód z prow adzonej 
działalności gospodarczej

10. U m ow y o dzieło, um ow y 
zlecenia

11. D ochody z  gospodarstw a 
rolnego

12. Praktyki zaw odow e
13.

Oświ
przyz
przek

K w ot

Źródł

Inne dochody (np. p raca  za 
granicą, p raca  dorywcza, 
dochód z  najm u)

Łączny doch

adczam, że w  ciągu dw unastu 
nanie stypendium  szkolnej 
raczający pięciokrotnie kryteri

□ TAK

a d o c h o d u :..................................

o d o c h o d u :..................................

ód:

m iesięcy poprzedzających 
*o m oja  rodzina uzysl 
um  dochodow e rodziny 
(w ypełnić poniżej) □ N U

m iesiąc złożenia w niosku o 
cała dochód jednorazow y

i



c) Zobow iązania alim entacyjne ponoszone przez członków  gospodarstw a dom ow ego ucznia 
na  rzecz innych osób (należy złożyć dokum ent potw ierdzający dokonyw anie wpłat):_______

L.p. Imię i nazwisko osoby 
zobowiązanej do 

alimentacji

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej do alimentów oraz 

stopień pokrewieństwa względem 
zobowiązanego do alimentacji

Miesięczna
wysokość

świadczonych
alimentów

1 .

2.

3.

Łącznie zo ^owiązania:

VII. U czeń otrzym uj e/ubiega się w  roku sz k o ln y m ................../ ................... o inne stypendia o

charakterze socjalnym  ze środków  publicznych (w łaściwe zaznaczyć)

□ TAK (należy uzupełnić poniższą tabelę) □ NIE

1.
Nazwa instytucji, która przyzna/przyznała 
stypendium

2. Miesięczna wysokość stypendium

3. Okres, na któiy przyznano stypendium
o d ................................d o .......................................

VIII. FORMA WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLNEGO

□ gotów ką w  kasie B anku Spółdzielczego w  A leksandrow ie K ujaw skim  Oddział w  
Czernikow ie

□ na  rachunek bankow y o num erze:

V m . OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

Zobow iązuję się niezw łocznie pow iadom ić k ierow nika lub pracow nika G m innego O środka 

Pom ocy Społecznej w  Czernikow ie o ustaniu  przyczyn, które stanow ią podstaw ę ubiegania się 

o stypendium  szkolne (np. zm iana m iejsca zam ieszkania, zaprzestanie nauki przez ucznia, 

w zrost dochodów  gospodarstw a dom ow ego, zm iana sytuacji rodzinnej).

Oświadczam, że dane wskazane we wniosku są prawdziwe.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.

(miejscowość i data) (czytelny podpis wnioskodawcy)



IX . W E R Y F IK A C JA  W N IO S K U  (w ypełnia organ przyznający św iadczenie)

1. D ochód rodziny z m iesiąca poprzedzającego złożenie w n io sk u :..........................................

2. D ochód na  osobę w  ro d z in ie : ..........................................................

(podpis pracow nika)



Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla rodziców wnioskujących o 
przyznanie świadczenia na kolejne dzieci

I. WNIOSKODAWCA

□ RODZIC /  OPIEKUN PRAWNY UCZNIA
□ PEŁNOLETNI UCZEŃ
□ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM

II. DANE WNIOSKODAWCY

1. Im ię i nazw isko ................................................................................................................................................

2. A dres zam eldow ania......................................................................................................................................

3. A dres zam ieszkania........................................................................................................................................

4. P E S E L ..................................................................................................................... ;......... ..............................

5. N r telefonu........................................................................................................................................................

III. DANE UCZNIA

1. Im ię i nazw isko ................................................................................................................................................

2. Im ię i nazw isko m atki/opiekuna praw nego............................................................................................

3. Im ię i nazw isko ojca/opiekuna praw nego................................................................................................

4. D ata  urodzenia.................................................................................................................................................

5. M iejsce zam ieszkania...................................................................................................................................

6. PE S E L ......................................................................... ......................................................................................

7. N azw a i adres szkoły .....................................................................................................................................

8. Typ s z k o ły ............................................ ........................................................................................................

(szkoła podstawowa, szkoła branżowa, technikum, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna, kolegium)

9. K lasa...........................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora) (pieczęć szkoły)

(miejscowość i data) (czytelny podpis wnioskodawcy)



Załącznik nr 2 do Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Czernikowo

(data wpływu wniosku)

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

I. WNIOSKODAWCA

□ RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA
□ PEŁNOLETNI UCZEŃ
□ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM

II. DANE WNIOSKODAWCY

1. Im ię i nazw isko ...............................................................................................................................................

2. A dres zam eldow ania......................................................................................................................................

3. A dres zam ieszkania........................................................................................................................................

4. P E S E L ...............................................................................................................................................................

5. N r telefonu ........................................................................................................................................................

m . DANE UCZNIA

1. Im ię i nazw isko ...............................................................................................................................................

2. Im ię i nazw isko m atki/opiekuna p raw nego............................................................................................

3. Im ię i nazw isko ojca/opiekuna p raw nego ................................................................................................

4. D ata u rodzenia .................................................................................................................................................

5. M iejsce zam ieszkania....................................................................................................................................

6. PE S E L ................................................................................................................................................................

7. N azw a i adres szko ły ......................................................................................................................................

8. Typ s z k o ły .....................................................................................................................................................

(szkoła podstaw ow a, szkoła branżow a, technikum , liceum  ogólnokształcące, szkoła 

policealna,kolegium )

9. K lasa ...........................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora) (pieczęć szkoły)



IV. UZASADNIENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU
(w skazanie zdarzenia losow ego oraz potrzeb edukacyjnych ucznia, które n ie  zostały 
zaspokojone z uw agi na pogorszenie sytuacji m aterialnej w  zw iązku z zaistniałym  zdarzeniem  
losow ym )

V. SPOSÓB WYPŁATY ZASIŁKU

□ gotów ką w  kasie B anku Spółdzielczego w  A leksandrow ie K ujaw skim  Oddział w  
Czernikow ie

□ n a  rachunek bankow y o num erze:

VIII. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, że dane wskazane we wniosku są prawdziwe.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.

(miejscowość i data) (czytelny podpis wnioskodawcy)


