
 

 

UCHWAŁA NR XVI/137/2020 

RADY MIASTA JORDANOWA 

z dnia 26 czerwca 2020 roku 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713),  art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.  

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała NR XXX/277/2017 Rady Miasta 

Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 6522). 

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

Małopolskiego.  

 

 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa 

mgr Konrad Turchan 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 lipca 2020 r.

Poz. 4430



Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XVI/137/2020 

Rady Miasta Jordanowa 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

 

REGULAMIN 

UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW 

ZAMIESZKAŁYCH NA TERYTORIUM GMINY MIASTA JORDANÓW 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1.  Niniejszy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  

zamieszkałych na terenie gminy Miasto Jordanów, określa: 

1) sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego; 

2) formy udzielania stypendium szkolnego; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

2. Ilekroć w Regulaminie mowa o: 

1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasto Jordanów; 

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

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

o świadczeniach rodzinnych. 

Rozdział 2. 

Sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego. 

§ 2. 1.  Wysokość stypendium szkolnego w każdym przypadku ustala się indywidualnie, w oparciu o art. 90d 

ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz w zależności od wysokości dochodu w rodzinie ucznia, o którym mowa 

w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty § 3. 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% 

aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego i nie może przekraczać miesięcznie 200 % aktualnie 

obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego. 

2. W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego zalicza się uczniów do następujących grup 

dochodowych: 

1) Grupa A: dochód na jednego członka rodziny do 30% kryterium dochodowego, o którym mowa jest 

w art. 90d. ust. 7; 

2) Grupa B: dochód na jednego członka rodziny powyżej 30% do 60% kryterium dochodowego, o którym mowa 

jest w art. 90d. ust. 7; 

3) Grupa C: dochód na jednego członka rodziny powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego. 

3. Wysokość stypendium szkolnego zależna od zakwalifikowania ucznia ubiegającego się o stypendium do 

grupy dochodowej określonej w ust. 2, przedstawia się następująco: 

1) Grupa A: od 100 % kwoty zasiłku rodzinnego, 

2) Grupa B: od 90 % kwoty zasiłku rodzinnego, 

3) Grupa C: od 80 % kwoty zasiłku rodzinnego. 

4. Wysokość stypendium szkolnego, ustalona na zasadach określonych w ust. 3, może być zwiększona o co 

najwyżej 10% kwoty zasiłku rodzinnego, za każdy warunek lub okoliczność rodzinną, o których mowa w art. 90d 

ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jednakże łącznie nie więcej niż o 50 % kwoty zasiłku rodzinnego. 
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5. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć 

dwudziestokrotności obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników 

służb społecznych – osiemnastokrotności obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego. 

Rozdział 3. 

Formy udzielania stypendium szkolnego. 

§ 3. 1.  Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku z następujących form:  

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na: wyjazdy do kina, teatru, muzeum, 

zielone szkoły, wycieczki szkolne, naukę języków obcych, udział w zajęciach muzycznych, komputerowych, 

sportowych i innych rozwijających uzdolnienia ucznia, 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupów edukacyjnych, w tym w szczególności: 

a) tornistra, plecaka, przyborów szkolnych, 

b) odzieży sportowej (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulki 

gimnastyczne, getry itp.) i obuwia sportowego (tenisówki, halówki, trampki, adidasy) na zajęcia 

wychowania fizycznego, wyposażenia na basen: klapki, czepek, strój kąpielowy, 

c) 1 biurka szkolonego i 1 krzesła do biurka szkolnego w danym roku szkolnym, 

d) komputera, laptopa, tableta, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń 

peryferyjnych do komputera (monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura), 

tuszu/tonera, papieru do drukarki, płyt CD i DVD oraz części komputerowych usprawniających działanie 

posiadanego komputera, 

e) abonamentu za internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego (z wyłączeniem 

abonamentu internetowego w telefonach komórkowych), 

f) instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach 

muzycznych w formach zorganizowanych, 

g) sprzętu i stroju treningowego, wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych przez ucznia, 

h) innych przedmiotów niestanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu 

dydaktycznego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia, 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, 

słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy realizacji ścieżek 

edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym, 

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb 

społecznych, w tym szczególności kosztów: 

a) dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 

b) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 

c) pokrycie czesnego. 

5) świadczenia pieniężnego – w przypadkach określonych w ustawie o systemie oświaty. 

2. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w ust.1 pkt.1) i 2) powyżej wypłacane będzie na 

podstawie dokumentów potwierdzających fakt poniesienia wydatków na te cele. Refundacja wypłacana będzie 

przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub w kasie wskazanej w decyzji o przyznaniu 

stypendium. 

3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w ust.1 pkt. 3) powyżej będzie realizowane przez 

zakup przedmiotów pomocy rzeczowej i przekazanie ich za pokwitowaniem do rąk własnych uczniom, rodzicom 

lub opiekunom prawnym. 
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4. Stypendium szkolne, przyznane w formie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 90d 

ust. 5 ustawy o systemie oświaty, wypłacone będzie przelewem, na wskazany we wniosku rachunek bankowy 

lub w kasie wskazanej w decyzji o przyznaniu stypendium. 

5. Terminy wypłat określone będą w decyzji o przyznaniu stypendium. 

Rozdział 4. 

Warunki ubiegania się o zasiłek szkolny. 

§ 4. 1.  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w sytuacji określonej w art. 90e ust. 1 ustawy 

o systemie oświaty. 

2. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego przejściową, trudną sytuację materialną winno być 

odpowiednio udokumentowane w zależności od okoliczności stanowiącej podstawę złożenia wniosku 

o przyznanie zasiłku szkolnego (np.: zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, odpis aktu stanu 

cywilnego, zaświadczenie lub innym dokument wystawiony przez policję lub inne służby). 

3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego oraz 

jego wpływ na sytuację materialną rodziny ucznia. 

Rozdział 5. 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy materialnej. 

§ 5. 1.   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, może zostać złożony na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może zostać złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 

2 do Regulaminu. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Jordanowie  w terminach określonych w art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty. 

4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po 

upływie terminu, o którym mowa w ust.3 powyżej. 

5. Wniosek o zasiłek szkolny  składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie. 

6. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia 

o uzyskiwanym dochodzie członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem 

7. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, kwotę pobieranych świadczeń potwierdza upoważniony 

pracownik. 

8. Obsługę administracyjno – biurową oraz finansową w sprawie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa 

mgr Konrad Turchan 
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ZAŁĄCZNIK NR  1 

DO REGULAMINU UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA 

ZAMIESZKAŁYCH NA TERYTORIUM GMINY MIASTA JORDANÓW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie 

 

 
 
 
 

Data wpływu do organu  / wypełnia organ przyjmujący wniosek/ 

 

 

 

Jordanów, dnia ……………………… 
 

WNIOSEK  O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  

na rok szkolny …………………/…………………… 
 

I. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): 

 

□ rodziców ucznia/opiekunów prawnych/osoby sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem                            

□ pełnoletniego ucznia 

□ dyrektora szkoły       
 

II. Dane osobowe wnioskodawcy: 
 

1 Nazwisko 
 

 

2 Imię 
 

 

3 Adres 
 

 

4 Numer telefonu kontaktowego 
 

 
 

III. Dane osobowe ucznia ubiegającego się o stypendium: 
 

1 Nazwisko 
 

 

2 Imię 
 

 

3 PESEL ucznia 
 

 
          

4 Imię i nazwisko ojca 
 

 

5 Imię i nazwisko matki 
 

 
 

IV. Miejsce zamieszkania ucznia: 
 

1 Adres zamieszkania (aktualny adres pobytu) 

ul.  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  
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V. Pożądana forma stypendium szkolnego: 
(pomoc może być udzielona w jednej lub kilku formach, należy zaznaczać wybrane kryteria stawiając znak X) 

 

□  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych 

realizowanych poza szkołą (refundacja poniesionych wydatków), 

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupów o charakterze edukacyjnym (refundacja poniesionych wydatków), 

□  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, 

□  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania  przez uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów 

 

Opis potrzeb szkolnych ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

VI. Uzasadnienie składania wniosku: 
 

1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z ……………… osób, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe: 

 
 

LP Imię i nazwisko Nr   PESEL Stopień pokrewieństwa 
Miejsce 

zatrudnienia/nauki 

1   wnioskodawca  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

2. Źródła oraz kwota miesięcznych  świadczeń o charakterze socjalnym  otrzymanych   w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku: 

 

a)   świadczenia rodzinne zł 

       - zasiłek rodzinny zł 

       - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zł 

       - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego zł 

       - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka zł 

       - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zł 

       - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania zł 
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       - dodatek z tytułu  urodzenia się dziecka  zł 

       - zasiłek pielęgnacyjny   zł 

- świadczenie pielęgnacyjne zł 

      - specjalny zasiłek opiekuńczy zł 

     - zasiłek dla opiekuna zł 

    - świadczenie rodzicielskie zł 

b)   świadczenie z funduszu alimentacyjnego     zł 

c)   zasiłek okresowy zł 

d)   zasiłek stały zł 

e)   dodatek mieszkaniowy zł 

f)   dodatek energetyczny  zł 

 

3. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego z innych źródeł w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (dochody należy udokumentować stosownymi 

zaświadczeniami): 

 

a)    wynagrodzenie ze stosunku pracy z jednego miesiąca (netto) zł 

b)    działalność gospodarcza wykonywana osobiście na zasadach ogólnych zł 

                                                                                     na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego zł 

c)    dochody z gospodarstwa rolnego zł 

d)    emerytura/renta/ renta rodzinna/ renta socjalna (netto) zł 

e)    świadczenie rehabilitacyjne/ zasiłek chorobowy zł 

f)    otrzymywane  alimenty zł 

g)    zasiłek dla bezrobotnych (netto) zł 

h)    inne dochody np. praca dorywcza, pomoc rodziny (jakie?) zł 

 zł 

 zł 

 

4. Odliczenia od dochodu: 
 

Alimenty świadczone na rzecz innych osób (innej rodziny) w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku wyniosły …………. zł ……. gr. (wydatek należy potwierdzić wyrokiem sądu, zaświadczeniem od komornika lub 

oświadczeniem) 

 

5. Dochód miesięczny na 1 osobę w rodzinie wyniósł ………….. zł …. ……….gr. 
(od sumy dochodów z punktu 2 i 4 należy odjąć kwotę wykazaną w punkcie 5 i podzielić przez liczbę osób wykazanych w punkcie 1) 

 

6. Sytuacja społeczna w rodzinie: 

RODZINA JEST PEŁNA (właściwe zaznaczyć X): 

□  tak 

□  nie 
 

W RODZINIE WYSTĘPUJE ( właściwe zaznaczyć X): 

□   bezrobocie 

□   niepełnosprawność 

□   ciężka lub długotrwała choroba 

□   wielodzietność 

□   brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo - wychowawczych 

□   alkoholizm 

□   narkomania 
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7. Oświadczam, że ………………………………………………………………., którego dotyczy wniosek 

                                                                    (imię i nazwisko stypendysty)  

otrzymuje / nie otrzymuje (właściwe podkreślić) inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych 

w wysokości …………………………. miesięcznie na okres od ……….....…..  

do ………………. 

 

8. Oświadczam, że w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie 

stypendium szkolnego rodzina moja uzyskała / nie uzyskała ( właściwe podkreślić) dochód jednorazowy 

przekraczający pięciokrotnie kryterium dochodowe rodziny w wysokości ……………… z tytułu 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. * 
* w przypadku uzyskania powyższego proszę podać dokładną kwotę i źródło dochodu. 

 

 

Jordanów , ……………………..     ………………………………………….. 

(data)       (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

VII. Oświadczenia wnioskodawcy: 

 

Ja……………………………………………………………………………………………….. 

urodzony/a/……………………………………………………………………………………. 

zamieszkały/a/ ………………………………………………………………………………… 

legitymujący/a/ się dowodem osobistym seria……………. nr……………………………… 

wydanym przez………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że 

             - Zapoznałem/łam się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na zamieszkałych na terytorium gminy miasta Jordanów 

 

Potwierdzenie pracownika socjalnego (wypełnia pracownik socjalny rodziny) 
 

Rodzina Pani/Pana …………………………………………………………………………………………………… 
                                                                    (imię i nazwisko) 
 

W miesiącu ……………………………………………………………………. 
                                                        (słownie nazwa miesiąca i rok) 

□  Uzyskała dochód ustalony zgodnie z ustawą  o pomocy społecznej w wysokości  

                               ……………………………  zł * 

□ Objęta została pomocą społeczną z powodu               …………………………………………. 

                                                                (powód przyznania pomocy) 

□   Nie korzystała z pomocy społecznej. 
 
 

 

Jordanów , dn. …………………………   …………………………………………………… 
                                                                                                                        (czytelny podpis i pieczątka imienna pracownika socjalnego) 

 
 

* do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia 

przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac 

społecznie użytecznych 

INFORMACJA DLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

Wpisany dochód winien być zgodny z oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę w części VI.  
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-  Zostałam/em poinformowany o obowiązku niezwłocznego powiadomienia Kierownika Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jordanowie  o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 

szkolnego (skreślenia z listy uczniów, umieszczeniu w  całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

zmianie sytuacji materialnej rodziny itp.) 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Jordanów, ……………………..     ………………………………………….. 

(data)       (podpis wnioskodawcy) 

 
 

VIII. FORMA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM  
(właściwe zaznaczyć X): 

 
 

□  przelewem na poniższy numer konta bankowego: 

 

                      

                      

                      

 

□           w formie gotówkowej  w kasie ………………………………………………… 

 

□          inna forma (jaka) ………………………………………………………………. 

 

Jordanów, ……………………..     ………………………………………….. 

(data)                    (podpis wnioskodawcy) 

 

 

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jordanowie ( adres:  ul. 3 
Maja 2, 34-240 Jordanów, telefon kontaktowy:  18 26 75 573,e-mail: mops.jordanow@pro.onet.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania pomocy  materialnej dla uczniów o której mowa w  art.90d. 
ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty; 

4)  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Pani/Pana zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. a, c, w związku z art. 13 b ust. 
1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium 
szkolnego oraz jego realizacji i przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego 
świadczenia,  
zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  archiwalnym i archiwach  oraz  wydanym  na jej podstawie:  
jednolitym  rzeczowym wykazie akt,  instrukcji kancelaryjnej i  instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt.   

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych jest  dobrowolne – nieprzekazanie danych skutkować będzie 
brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także 
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa  tj. Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, 
podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się 
interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. 
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X. Informacja o szkole (wypełnia szkoła): 

1 nazwa szkoły  

2 adres szkoły 

ul.  nr budynku  

kod pocztowy   -    miejscowość  

3 Potwierdzenie Dyrektora szkoły 

 

Ubiegający się o stypendium szkolne ………………………………………………………………………………….. 

                                                                                           (imię i nazwisko ucznia) 

(nr PESEL………………………………………………………..) 

 

jest uczniem klasy …………………………………………………………….. 

 

 

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

(Pieczęć szkoły i data)                                                                                     (podpis i pieczęć Dyrektora szkoły) 

 

 

XI. Weryfikacja wniosku (wypełnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ): 

Potwierdzam, że dochód rodziny w 1 miesiącu wyniósł …………………. zł Liczba osób w rodzinie  

Dochód w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł …………………. zł  

  (data i podpis osoby weryfikującej) 

 

 

 

 
Pouczenie: 

Nie wypełniać szarych pól 

 

     

     
 Przewodniczący  

                        Rady Miasta Jordanowa 

      
                      mgr Konrad Turchan 
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ZAŁĄCZNIK Nr  2  

DO REGULAMINU UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA 

TERYTORIUM GMINY MIASTA JORDANÓW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie 

 

 
 
 
 

Data wpływu do organu  / wypełnia organ przyjmujący wniosek/ 

 

 

 

Jordanów, dnia ……………………… 

 

 

WNIOSEK  O PRZYZNANIE  ZASIŁKU SZKOLNEGO 
 

I. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): 

 

□ rodziców ucznia/opiekunów prawnych /osoby sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem    

□ pełnoletniego ucznia 

□ dyrektora szkoły       
 

II. Dane osobowe wnioskodawcy: 
 

1 Nazwisko 
 

 

2 Imię 
 

 

3 Adres 
 

 

4 Numer telefonu kontaktowego 
 

 
 

III. Dane osobowe ucznia ubiegającego się o stypendium: 
 

1 Nazwisko 
 

 

2 Imię 
 

 

3 PESEL ucznia 
 

 
          

4 Imię i nazwisko ojca 
 

 

5 Imię i nazwisko matki 
 

 
 

IV. Miejsce zamieszkania  
 

1 Adres zamieszkania (aktualny adres pobytu) 

ul.  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  
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V. Proszę o przekazanie środków pieniężnych przyznanych w ramach niniejszego zasiłku (właściwe zaznaczyć X): 
 

□  przelewem na poniższy numer konta bankowego: 

 

                      

                      

                      

 

□           w formie gotówkowej  w kasie ………………………………………………… 

 

□          inna forma (jaka) ………………………………………………………………. 

 

 

VI. Uzasadnienie składania wniosku: 
 

1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z ……………… osób, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe: 

 
 

LP Imię i nazwisko Nr   PESEL Stopień pokrewieństwa 
Miejsce 

zatrudnienia/nauki 

1   wnioskodawca  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

VII. Uzasadnienie wniosku (krótki opis zdarzenia losowego oraz jego wpływu na sytuację materialną 

Ucznia) Zdarzenie losowe należy dodatkowo udokumentować. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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VIII. Oświadczenia wnioskodawcy: 

 

Ja  ……………………………………………………………………………………………….. 

urodzony/a/……………………………………………………………………………………. 

zamieszkały/a/ ………………………………………………………………………………… 

legitymujący/a/ się dowodem osobistym seria……………. nr……………………………… 

wydanym przez………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że 

             - Zapoznałem/łam się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na zamieszkałych na terytorium gminy miasta Jordanów 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

Jordanów, ……………………..     ………………………………………….. 

(data)       (podpis wnioskodawcy 

 

 

 

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jordanowie ( adres:  ul. 3 
Maja 2, 34-240 Jordanów, telefon kontaktowy:  18 26 75 573,e-mail: mops.jordanow@pro.onet.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania pomocy  materialnej dla uczniów o której mowa w  art.90e 
ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty; 

4)  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Pani/Pana zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz, w związku z art. 13 
b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

5) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o zasiłek szkolny oraz jego 
realizacji dla uczniów i przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego świadczenia,  
zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  archiwalnym i archiwach  oraz  wydanym  na jej podstawie:  
jednolitym  rzeczowym wykazie akt,  instrukcji kancelaryjnej i  instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt.   

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych 

c) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne– nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości 
rozpatrzenia wniosku.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także 
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa  tj. Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, 
podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się 
interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. 
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Potwierdzenie pracownika socjalnego (wypełnia pracownik socjalny rodziny) 
 

Rodzina Pani/Pana …………………………………………………………………………………………………… 
                                                                    (imię i nazwisko) 
 

W miesiącu ……………………………………………………………………. 
                                                        (słownie nazwa miesiąca i rok) 

□  Uzyskała dochód ustalony zgodnie z ustawą  o pomocy społecznej w wysokości  

                               ……………………………  zł * 

□ Objęta została pomocą społeczną z powodu               …………………………………………. 

                                                                (powód przyznania pomocy) 

□   Nie korzystała z pomocy społecznej. 
 

 
 

Jordanów , dn. …………………………   …………………………………………………… 
                                                                                                                        (czytelny podpis i pieczątka imienna pracownika socjalnego) 

 
 

* do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia 

przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac 

społecznie użytecznych 

INFORMACJA DLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

Wpisany dochód winien być zgodny z oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę w części VI. 

 

 

 

X. Informacja o szkole (wypełnia szkoła): 

1 nazwa szkoły  

2 adres szkoły 

ul.  nr budynku  

kod pocztowy   -    miejscowość  

3 Potwierdzenie Dyrektora szkoły 

 

Ubiegający się o zasiłek szkolny ………………………………………………………………………………….. 

                                                                                           (imię i nazwisko ucznia) 

(nr PESEL………………………………………………………..) 

jest uczniem klasy …………………………………………………………….. 

 

 

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

Pieczęć szkoły i data                                                                                     (podpis i pieczęć Dyrektora szkoły) 
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XI. Weryfikacja wniosku (wypełnia Urząd Miasta): 

Potwierdzam, że dochód rodziny w 1 miesiącu wyniósł …………………. zł Liczba osób w rodzinie  

Dochód w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł …………………. zł  

  (data i podpis osoby weryfikującej) 

 
Pouczenie: 

Nie wypełniać szarych pól 

 

 

     

     
 Przewodniczący  

                        Rady Miasta Jordanowa 

      
                      mgr Konrad Turchan 
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