WNIOSEK
o przyznanie stypendium szkolnego
1.WNIOSKODAWCA .......................................................................................................................
imię i nazwisko, adres zamieszkania

2.INFORMACJE O UCZNIU / SŁUCHACZU :
Imię i nazwisko
Data urodzenia

Pesel :

Imiona rodziców
Miejsce zamieszkania - adres
Nazwa, adres i typ szkoły, klasa
(szkoła podstawowa, gimnazjum,
ZSZ, LO, TE, TH , itp)
3.DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM* :
 zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  orzeczenie o niepełnosprawności lub długotrwałej chorobie liczba osób w rodzinie :

w tym uczących się :

 inne okoliczności ( bezrobocie, rodzina niepełna, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania ) 4.WNIOSKOWANA FORMA STYPENDIUM* :
 pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania
 udział w zajęciach realizowanych poza szkołą
 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników
 pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym
koszt dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania (szkoły ponadgimnazjalne i kolegia)
 forma pieniężna ( uzasadnienie) :
* zaznaczyć odpowiedni kwadrat
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane są
prawdziwe, zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego, niezwłocznie powiadomię
Urząd Gminy Zbiczno o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zbiczno , ..........................................

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

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY ZBICZNO
W związku z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) zwanym
dalej RODO,
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zostałem poinformowana/y, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Zbiczno z siedzibą w Zbicznie pod adresem 87-305
Zbiczno 140; e-mail: gmina@zbiczno.pl; tel. 56 493 93 17.
2. W Urzędzie Gminy Zbiczno został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail: IOD@zbiczno.pl;
b) pod numerem telefonu 56 493 93 17.
3. Urząd Gminy Zbiczno może przetwarzać moje dane w celu przyznania stypendium szkolnego.
4. Moje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do stypendium
szkolnego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż
okres wskazany w przepisach prawa.
6. Moje dane osobowe mogą pochodzą bezpośrednio ode mnie.
7. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Urząd Gminy Zbiczno
przestanie przetwarzać moje dane, chyba że przetwarzanie będzie regulowane przepisami prawa, istnieją ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Przysługuje mi również prawo do dostępu do treści danych (w tym prawo do uzyskania kopii), sprostowania
(poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, przenoszenia
danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich
danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9. Moje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami moich danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
10. Do moich danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne itp. na
podstawie zawartej z Gminą Zbiczno umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
11. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………………….…………………………….
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Wyjaśnienie :
1. Pomoc materialna przysługuje ze względu na miejsce zamieszkania:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki.
2. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2018 r. poz. 1457), przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół
publicznych dla młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczający w przeliczeniu na 1 osobę kwoty 514 zł netto.

OPINIA DYREKTORA SZKOŁY :

ADNOTACJE URZĘDU GMINY
ANALIZA WNIOSKU
wysokość dochodu na osobę w rodzinie

Opinia pracownika o przyznaniu lub odmowie stypendium
Decyzja :

pozytywna/odmowna

pozytywna/odmowna

Nr DG.4462.2.

Nr DG.4462.2.

Wysokość stypendium

Okres na jaki przyznano

Zbiczno ,

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

Zbiczno, .............................................

................................................
.................................................
podpis pracownika sprawdzającego wniosek wraz z załącznikami oraz
wydającego opinię o przyznaniu lub odmo

