
Załącznik do „Regulaminu” -2016 

Wniosek 
o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* w roku szkolnym …………………… 

 

1. Imię i nazwisko ucznia........................................................................................................................ 

PESEL:  

 

2. Imiona i nazwisko rodziców................................................................................................................. 

 

3. Miejsce zamieszkania ucznia i nr telefonu (obowiązkowo):............................................................... 

 

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

4. Numer rachunku bankowego :  

                          

 

5. Nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza.............................................................................. 
 

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

TYP SZKOŁY: podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, 

szkoła policealna, szkoła specjalna, policealna, kolegia 
 

6. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia. 

Rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym: 

Lp. Nazwisko i imię 
Data 

urodzenia 

Miejsce pracy - 

nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

względem 

wnioskodawcy 

Wysokość 

całkowitego 

dochodu 

netto w zł 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

                   Łączny dochód z całego gospodarstwa domowego netto: 

 

 

         Dochód miesięczny netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie ucznia: 

 

 

 

7. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną określoną w art. 233 KK, że nie posiadam innych 

źródeł dochodu niż wskazane we wniosku. 

                                                           
 właściwe podkreślić 
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8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy 

materialnej.  

9. Wnioskowana forma świadczenia pomocy materialnej. 

Należy wybrać preferowaną formę 

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 dotyczących, w szczególności: 

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, 

programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych; 

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia 

wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów 

wymaganego przez szkołę; 

c) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do 

kin, teatrów, lub innych imprezach organizowanych przez szkołę; 

d) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych 

zajęciach edukacyjnych. 

2.  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym poprzez dokonanie zakupu 

podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, stroju sportowego 

i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę. 

3.  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem 

nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 

słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. 

4.  świadczenia pieniężnego, na warunkach art.90d ust.5 ustawy o systemie 

oświaty 
 

Przesłanki sprawiające, że przyznanie pomocy w formie opisanej w pkt 1-3 jest niemożliwe/niecelowe 

i uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego: 

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

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

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

10. Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że w przypadku przyznania stypendium 

szkolnego o charakterze socjalnym w formie świadczenia pieniężnego zostanie ono 

przekazane na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym wymienionego we 

wniosku ucznia.  

 
11. Potwierdzenie, że w/w uczeń uczęszcza do szkoły:  

 

 

 

        ……………………………………… 
                                                                                                      (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

                                                                               

 

 

 

 

 

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

             (miejscowość, data)                                                                                           (podpis rodzica , ucznia pełnoletniego, 

                                                                                                                                 opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego) 
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