
WNIOSEK 

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 

O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

 

1. Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wiek ucznia w latach: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Imię i nazwisko matki ucznia: ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Imię i nazwisko ojca ucznia: …………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Adres zamieszkania ucznia: ……………………………………………….telefon kont. ……………………………………………… 

6. Nazwa, adres szkoły (kolegium, ośrodka) i klasa do której uczeń uczęszcza: 

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

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

7. Numer rachunku bankowego:………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego 

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

9. Wnioskuję o przyznanie: 

a) stypendium szkolnego, 

b) zasiłku szkolnego. 

10. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej: 

L.p. Rodzaj formy stypendium opis 

1. pokrycie kosztów udziału  
w zajęciach edukacyjnych 
organizowanych w szkole 

(opisać rodzaj zajęć oraz wskazać 
szkołę, która je realizuje) 

 

2. pokrycie kosztów udziału  
w zajęciach edukacyjnych 

organizowanych poza szkołą 
(opisać rodzaj zajęć oraz wskazać ich 

organizatora) 

 

3. pomoc rzeczowa o charakterze 
edukacyjnym 

(wskazać nazwę rzeczy, będących 
przedmiotem pomocy) 

 

4. pokrycie kosztów związanych  
z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania* 
(wskazać rodzaj kosztów oraz miejsce 

ich ponoszenia) 

 

 *Dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów. 

11. Informacja o sytuacji rodziny ucznia. 

 W rodzinie ucznia występuje: 

a) bezrobocie, 

b) niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

c) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

d) alkoholizm, 

e) narkomania, 

f) niepełna rodzina. 



11. Informacja o pobieraniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych: 

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

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

12.  Uzasadnienie wniosku (opisać sytuację materialną w rodzinie): 

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

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

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

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

13. Liczba członków rodziny:……………………………………………………………………………………………………………………… 

       w tym osoby pełnoletnie……………………………………………………………………………………............................. 

14. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą. 

15. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetworzenie moich danych osobowych w bazie 

danych Gminy Świlcza dla potrzeb niezbędnych do realizacji pomocy materialnej dla uczniów zgodnie 

z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z 

późniejszymi zmianami). 

 

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

                           (data)      (czytelne podpisy rodziców lub pełnoletniego ucznia) 

 

Do wniosku załączam: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INSTRUKCJA DO WNIOSKU: 

Kryteria dochodowe: 

1. 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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. 456 zł netto: 

 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto; 
2. zaświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej; 
3. zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; 
4. zaświadczenia lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; 
5. decyzja lub odcinek o płaceniu składki KRUS; 
6. zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego. 

 

Dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  

Wnioski należy   składać do 15 września br. 

 


