Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/ 2020
I. Dane wnioskodawcy
Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe stawiając X)
Rodzic/ opiekun
prawny

Pełnoletni uczeń/
słuchacz

Dyrektor szkoły

Z Urzędu

Imię
i
nazwisko
wnioskodawcy

Adres zamieszkania
Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Telefon kontaktowy:

II. Dane osobowe ucznia/ słuchacza ubiegającego się o stypendium:
1.

Nazwisko ucznia
Imiona ucznia
Pesel ucznia/
słuchacza
Data i miejsce
urodzenia
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko
matki
III. Typ i adres szkoły do której uczęszcza uczeń/ słuchacz
Typ szkoły (zaznaczyć właściwe stawiając X):
Szkoła podstawowa

Nazwa szkoły
Adres szkoły
Klasa

Liceum

Technikum

branżowa szkoła I stopnia

Szkoła
policealna

Kolegium

Inne

IV. Wypłata stypendium szkolnego na konto bankowe:
nazwa banku

Numer konta bankowego

Właściciel wskazanego konta bankowego
...........................................................................

V. Uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
(zaznaczyć właściwe stawiając X):
TAK, w wysokości ...................... zł miesięcznie przyznane przez ............................... na
okres od .................... do ...................................................
NIE

VI. Sytuacja rodzinna i materialna ucznia
Oświadczam, że do wspólnego gospodarstwa domowego wchodzą niżej wymienione osoby:
Lp

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień
pokrewieństwa
stypendysta

1

2

3

4

Miejsce
zatrudnienia/
nauki

Wysokość
dochodu netto w
zł

VI. Sytuacja rodzinna i materialna ucznia

6
Łączny dochód w rodzinie stypendysty

Źródła dochodów: wynagrodzenie za pracę, zasiłek rodzinny i dodatki, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek
pielęgnacyjny, stałe i okresowe zasiłki z pomocy społecznej, emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne,
alimenty, zasiłek dla bezrobotnych, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, dodatki
mieszkaniowe, z posiadanego gospodarstwa rolnego, inne.
Dochody należy udokumentować zaświadczeniami lub oświadczeniami. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.".

VII. Uczeń spełnia następujące kryteria (należy zaznaczyć stawiając znak X):
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. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.)
w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania (odpowiednie podkreślić)
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
VIII. Uczeń ubiega się o stypendium w formie (należy zaznaczyć stawiając znak X):
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,
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania, a w szczególności: biletu miesięcznego, zakwaterowanie w internacie
lub bursie i innych,
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z dożywianiem w stołówce.

IX. Oświadczenia:
1. oświadczam, że przedstawione wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym,
2. zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do korzystania ze stypendium szkolnego,
3. zobowiązuję się niezwłocznie informować Burmistrza Supraśla o zmianie lub ustaniu przyczyn

będących podstawą przyznania stypendium, a także o fakcie zaprzestania nauki przez ucznia,
4. wyrażam zgodę na przekazanie informacji o przyznanym stypendium szkolnym mojemu
dziecku (imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, forma pomocy, miejsce nauki,
wysokość dochodu uprawniającego do przyznania świadczenia, wysokość przyznanej
pomocy ) do Systemu Informacji Oświatowej,
5. w przypadku przyznania stypendium, wyrażam zgodę na zmianę decyzji w sprawie przyznania
stypendium szkolnego uczniowi:..................................................................................................
w zakresie wysokości i okresu przyznania stypendium w całym roku szkolnym 2019 /2020.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z
późn.zm.) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Supraśla z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Supraślu , 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Supraślu możliwy za
pośrednictwem adresu email: joanna.kalinowska@suprasl.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
przyznania bądź odmowy przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, na
podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn.
zm.), Uchwały Nr XXVII/259/05 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 19 marca 2005 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom
zamieszkałym na terenie gminy Supraśl (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r., Nr 103, poz. 1223 z późn.
zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i nie będą udostępniane innym podmiotom niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, poprawiania,
usunięcia, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z
dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z poźn. zm.)
oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. System Informacji Oświatowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1900
z późn. zm.). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
lub zasiłku szkolnego.

.......................................
Miejscowość i data

..................................................
( czytelny podpis wnioskodawcy)

