
…………………………………………. 
         (data wpływu wniosku) 

WNIOSEK O  PRZYZNANIE  POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

NA ROK  SZKOLNY ..…........../.......….....

1. Wnioskodawca (pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imeniu) :
        
    □ rodzic/opiekun prawny małoletniego ucznia                      □ pełnoletni uczeń                                 □ Dyrektor szkoły

    Imię i nazwisko wnioskodawcy  …....................................................................……...............................................................……………….
    
    Adres zamieszkania wnioskodawcy …......................................................................……......................................................……………….
   
    Numer dokumentu tożsamości………………………. wydany w dniu ……………………... przez………………………………………..……..
    
    PESEL..............................................…………...……...            Numer telefonu……..…..........................……………………………………....
     
    Adres do korespondencji wnioskodawcy..............................................................................………………………………………………….....

2.Proszę o przyznanie w roku szkolnym ………..……....../…………………..(zaznaczyć właściwe wstawiajac X)

     □    stypendium szkolnego              □  zasiłku szkolnego

3.Proszę podać dane ucznia dla którego składany jest niniejszy wniosek:

Imię i nazwisko ucznia PESEL  ucznia  Adres zamieszkania ucznia Dokładna nazwa szkoły Klasa

4.Forma przekazywania świadczeń:
proszę  o  przekazanie  stypendium  szkolnego/zasiłku  szkolnego  na  konto  bankowe  prowadzone  przez  bank

...............…………………….…...…….....  nr _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

5. Pożądaną formą stypendium szkolnego jest (zaznaczyć właściwe wstawiając znak x):

 □  Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,wykraczających poza    
      realizowane  w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

 □  Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników i innych pomocy  naukowych.

 □  Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz   
     słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów   pracowników służb społecznych).
  
6.Pożądaną formą zasiłku szkolnego jest (zaznaczyć właściwe wstawiając znak x):

   □  Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatkow związanych z procesem edukacyjnym

   □  Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.

7. Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych?  □ TAK   □ NIE
    Jeśli uczeń otrzymuje ww. stypendium o charakterze socjalnym, należy wskazać jego miesięczną wysokość .....…………..….....zł

8.  Czy w rodzinie jest student/ka?   □ TAK   □ NIE
    Jeśli student otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym, należy podać jego miesięczną wysokość ......……………..............zł

9. Problem występujący w rodzinie (zaznaczyć właściwe wstawiając znak X):
   
    □ bezrobocie;                 □ niepełnosprawność;                 □ ciężka lub długotrwała choroba;                   □ wielodzietność;
    □ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,                □ alkoholizm;              □ narkomania;
    □ rodzina niepełna;                 □ zdarzenie losowe.

10.Złożenie wniosku uzasadniam (w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny proszę podać datę wystąpienia zdarzenia    
     losowego)
     
..…...................................................................................................................................................................……………………………………………………….
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....……............................................................................................................................................................……………………………………………….……..…

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

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

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

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

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

11.Moja rodzina składająca się z ................. osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągnęła łączny miesięczny dochód w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku (lub w przypadku utraty dochodu w miesiącu złożenia wniosku ) w nastepującej wysokości:

Lp

Imię i nazwisko
nr PESEL

stan cywilny

DOCHODY  W  ZŁOTYCH Z TYTUŁU:

ZATRUDNIENIA
(UMOWA O PRACĘ,
ZLECENIA,UMOWY

O DZIEŁO,INNE)

ZASIŁEK
RODZINNY+

DODATKI

ZASIŁEK
OKRESOWY,

ZASILEK
STAŁY

DODATEK
MIESZKANIO

WY

ŚWIADCZENIA
Z ZUS

ALIMENTY POZOSTAŁE RAZEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9 ŁĄCZNY DOCHÓD (SUMA WIERSZY 1-8)

10 DOCHÓD NA JEDNĄ OSOBĘ W RODZINIE  (przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie  należy podzielić łączny dochód  wymieniony
w wierszu 9 przez liczbę osób w rodzinie wymienionych w tabeli)

12. Oświadczam, że w ciągu 12 miesięcy  poprzedzających miesiąc  złożenia wniosku  otrzymałem/am  /  nie otrzymałem/am  dochodu
      jednorazowego przekraczającego pięciokrotność kryterium dochodowego rodziny.(600  x  ilość osób w rodzinie)

13. Na podstawie art. 90 o ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1915 ze zm.),  rodzice
ucznia  otrzymującego stypendium szkolne są  zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, w szczególności o zmianie wysokości dochodu rodziny. adresu

      zamieszkania wnioskodawcy bądź ucznia, zaptrzestaniu nauki przez ucznia .
      Powyższy przepis dotyczy również pełnoletnich uczniów.

14. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego przyznawana jest w formie  zwrotu kosztów.Podstawą
   wypłaty  stypendium  szkolnego  jest  przedstawienie  faktur  lub  innych  imiennych  dowodów  potwierdzających  poniesione  wydatki

edukacyjne.  Wnioskodawca,  prowadzący   działalność  gospodarczą,  nie  może  rozliczyć przyznanego stypendium szkolnego  dla
dziecka rachunkami wystawionymi przez własną firmę/przedsiębiorstwo.

15 . Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem  
       prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.
        
       
      Świętochłowice, dnia ....…………….………............... r.                                                                           ….…………...…….…………..………………………
                                                                                                                                                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy)
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Szanowni Państwo,
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej zwane RODO, informujemy
o przysługujących Pani/Panu prawach.  

1. Administratorem  Danych  Osobowych  będzie  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Świętochłowicach,  ul.  Katowicka  35,
41- 600 Świętochłowice, ops@ops-sw.pl, tel.: 32-2455104 (dalej zwany OPS)

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tel.: 794-173-444, iodo@ops-sw.pl. 
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się: 

a)  dla  wypełnienia  obowiązków prawnych  ciążących na Administratorze  (art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO) o których  mowa
w przepisach powszechnie obowiązujących, w celu realizacji zadań wynikających z:

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych,  
 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
 ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,
 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu

środowiskowego, 
 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

tego państwa,
b) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Uzasadniony  interes  Administratora  wyraża  się  także  w  stosowaniu  monitoringu  w  siedzibie  Administratora,  celem
zapewnienia  m.in.  ochrony  mienia  bezpieczeństwo  osób  przebywających  na  terenie  obiektu  oraz  ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
c)  w  celu  archiwalnym  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach
oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, jak również w celu kontrolnym.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celów wyżej wskazanych,  a po tym czasie
przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  Dane z monitoringu będą przetwarzane
przez okres do 3 miesięcy, chyba że nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Odbiorcami  danych  mogą być  podmioty  przetwarzające dane  osobowe na zlecenie  Administratora  w szczególności:
kancelarie prawne lub podmioty świadczące usługi księgowe czy informatyczne. 

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  i  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  wyrażenia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu jak również nie będą przekazywane do Państwa
trzeciego.  

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyznania danej pomocy.  

________________________
(data, miejscowość) 

________________________ 
(czytelny podpis)
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