
Załącznik nr 1.   
do procedury „Postępowanie podczas przyznawania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzn.: 
stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych” 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 
 STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1 

 

 

 

1. Wnioskodawca: (rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń) 

Imię i nazwisko ..................................................................................................................................................................................... 

Adres ...................................................................................................................................................................................................... 

telefon kontaktowy ................................................................    Nr dowodu osobistego............................................................. 

2. Dane ucznia/wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne: 

Imię i nazwisko ucznia: ............................................................................................ PESEL ................................................... 

Miejsce zamieszkania ucznia:  

ulica ...................................................................................... nr domu ............................. nr mieszkania .......................................... 

kod pocztowy …………………… miejscowość ................................................................... województwo .................................. 

3. Informacje o szkole/ośrodku, do którego uczęszcza uczeń/wychowanek w roku szkolnym  2014/2015: 
Nazwa szkoły ......................................................................................................................................................................................... 

Dokładny adres ................................................................................................................... ................................         Klasa................ 

4. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej: 

Oświadczam, że 

a) moja rodzina składa się z następujących osób, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym: 
 

Lp. Imi ę i nazwisko członka rodziny Data urodzenia Miejsce pracy/nauki Stopień 
pokrewieństwa 

1     

2     

3     

4     

5     

 
Wyrażam zgodę na przekazywanie stypendium szkolnego na konto bankowe w:................................................................. 

 
b) uczeń/wychowanek ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje / nie otrzymuje* inne stypendium  

o charakterze socjalnym przyznane przez .................................................................................................................. 
w wysokości ........................................................., na okres od ............................ do .....................................................  

c) potrzebę przyznania pomocy uzasadniam:........................................................................................................................ 
………………………………………….........………………………………………………………………………..…………… 

d) w rodzinie występuje (zaznaczyć właściwe znakiem X):  wielodzietność,  niepełnosprawność,  ciężka lub 
długotrwała choroba,  rodzina jest niepełna,  bezrobocie,  alkoholizm,  narkomania,  wystąpiło 
zdarzenie losowe,  brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

 
e) rodzina ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne (zaznaczyć właściwe znakiem X):         nie 

korzysta /          korzysta w miesiącu .......................... ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
 
                                                 
1  Niepotrzebne skreślić 

Nr ewidencyjny wniosku 
RSS/RZS/ .............../15 

                                



 
Pouczenie 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów 
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,  
(np. z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, 
alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i inne) z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na 
tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: 
• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu  

w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, 
• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń  
w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa 
w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne 
albo zasiłek przedemerytalny w 2007r. 
 

5. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej, inna niż forma pieniężna:  
(zaznaczyć właściwe znakiem X) 
1)  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników; 
2)  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; 

3)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
(dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 

6. Dokumenty załączone do wniosku: 
1) Zaświadczenie o wysokości dochodów 
2) Inne dokumenty:  

- deklaracja o wysokości dochodów z gospodarstwa domowego  
- stosowne zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, 
- kserokopia odpisu wyroku sądu o rozwodzie lub separacji,  
- kserokopia odpisu wyroku sądu lub ugody sądowej dokumentujące wysokość zasądzonych 
alimentów 
- przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, renty lub 
emerytury,    
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności 
- kserokopia aktu zgonu małżonka  

3) inne  .................................................................................................................................................................. 

Pouczenie 

1) Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które 
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, w szczególności: o nie spełnianiu kryterium dochodowego, 
zaprzestaniu uczęszczania ucznia do szkoły/kolegium; 

2) Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania 
stypendium szkolnego; 

3) Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy 
materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.). 
Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym wniosku. 
 

 
 

  ..............................................................   ................................................................... 
         (miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) 


