Załącznik
do uchwały nr XXXVIII/970/2012
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia ………………..……………………..

.......................................................
.......................................................
.......................................................
(adresat, dyrektor szkoły)

Wniosek w sprawie przyznania stypendium
„Posiłek dla ucznia”
1. Dane wnioskodawcy
Nazwisko i imię wnioskodawcy
Status wnioskodawcy (czy jest to
rodzic, pełnoletni uczeń,
nauczyciel szkoły, inna
pełnoletnia osoba)
miejscowość
Adres
ulica/nr
zamieszkania
kod pocztowy

2. Dane ucznia, którego wniosek dotyczy
Nazwisko i imię ucznia
miejscowość
Adres
zamieszkania
ucznia

ulica/nr

kod
pocztowy
W której klasie uczeń pobiera
naukę

3. Przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium
a) miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym (netto):
(w przypadku braku możliwości ustalenia wysokości dochodu do wniosku można załączyć inne dokumenty
potwierdzające trudną sytuację materialną, np. zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinię
pedagoga szkolnego; w takim przypadku dokumenty te należy opisać w pkt b)
w tym:

L.p.

Nazwisko i imię członka
gospodarstwa domow ego

Stopień
pokrewieństwa

Miesięczna
wysokość dochodu
ze stosunku pracy
w z łotych

z pozarolniczej
działalności
gospodarczej

z innych tytułów
(np.darowizny, zasiłki,
emerytury, renty,
umowy zlecenia,
umowy najmu itp.)

Łączny miesięczny dochód gospodarstwa
domowego
Ilość osób w gospodarstwie domowym
Łączny miesięczny dochód na 1 osobę

b) inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium:

4. Wnioskowany okres na jaki stypendium ma zostać przyznane
Od dnia ………………………..……. do dnia ………………..……………..

5. Wnioskowana dzienna kwota stypendium: ………… zł (nie wyższa niż 12 zł),
obejmująca:
a)

pełne pokrycie kosztów wyżywienia w czasie pobytu w szkole

b)

częściowe pokrycie kosztów wyżywienia w czasie pobytu w szkole

6. Przyczyny uniemożliwiające dofinansowanie uczniowi posiłków przez ośrodek
pomocy społecznej

...........................................
(miejscowość, data)

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

W załączeniu:
(dokumenty wymagane to zaświadczenia o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, w którym
przebywa uczeń, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takich zaświadczeń, mogą to być oświadczenia o
wysokości dochodów lub inne dokumenty, w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinia
pedagoga szkolnego, potwierdzające trudną sytuację materialną)

1) ……………………………………………………..
2) ……………………………………………………..
3) ……………………………………………………..
4) ……………………………………………………..
5) ……………………………………………………..
6) ……………………………………………………..

