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Data wpływu wniosku 

 

  

Podpis osoby 

przyjmującej  

 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*) 

 

 Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. 

poz. 1943 ze zm.) wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*) dla ucznia:  

 

1. Dane osobowe ucznia 

 

Nazwisko  

Imiona   

Imię ojca  

Imię matki  

PESEL ucznia            

NIP ucznia  

Data i miejsce urodzenia   

 

2. Dane wnioskodawcy 

 

Nazwisko  

Imiona   

pokrewieństwo /funkcja* rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, z urzędu 

PESEL wnioskodawcy            

 

3. Adres zamieszkania (do korespondencji) 

Ulica  Miejscowość  

Kod pocztowy   –    Województwo  

Telefon kontaktowy  

 

5. Informacja o szkole 

Nazwa szkoły  

Klasa   

Typ szkoły  

Ulica  Miejscowość  

Kod pocztowy   –    Województwo  

 

6. Uczeń spełnia następujące kryteria ** 

W rodzinie występuje 

 Bezrobocie,  

 Niepełnosprawność,  

 Ciężka lub długotrwała choroba 

 Wielodzietność 

 Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 Alkoholizm 

 Narkomania 

 Uczeń pochodzi z rodziny niepełnej 

 Wystąpiło zdarzenie losowe 

 Miesięczny dochód nie przekracza kwoty wymienionej w art.8 ust.1  pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 

* właściwe podkreślić          ** odpowiednio wstawić znak X 
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7. Pożądaną przez wnioskodawcę forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna: 

odpowiednio wstawić znak X 

 

 

1.Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym 

wyrównawczych, tj. w zajęciach sportowych, muzycznych, tanecznych, komputerowych, 

artystycznych, nauce języków obcych oraz w innych o charakterze edukacyjnym wynikających  

z zainteresowań i potrzeb ucznia, jak również w zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęciach 

logopedycznych i innych wynikających z wyrównania braków edukacyjnych lub z opinii lub 

orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej  

zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą takich jak wyjazd/ wyjście do kina, teatru, 

muzeum lub na inną imprezę o charakterze edukacyjnym organizowana przez szkołę, wyjazd na 

zieloną szkołę lub wycieczkę szkolną, udział w kursach nauki języków obcych, nauki pływania, 

kursach komputerowych oraz innych o charakterze edukacyjnym wynikających z zainteresowań 

 i potrzeb ucznia. 

 

 

 

2.Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności w formie zwrotu lub 

dofinansowania zakupu) 

a) podręczników szkolnych do poszczególnych poziomów nauczania według obowiązującego wykazu 

opracowanego przez komisje przedmiotowe 

b) encyklopedii, słowników języków obcych, słownika ortograficznego, słownika języka polskiego, 

słownika wyrazów obcych, zbiorów zadań, tablic matematycznych, atlasów, repetytoriów, 

poradników, lektur szkolnych i innych wydawnictw pomocniczych w realizacji procesu 

dydaktycznego.  

c) artykułów szkolnych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego np.: zeszyty bruliony 

piórnik, blok, flamastry kredki, pędzle, farby, brystol, kolorowy papier, plastelina i plecaki szkolne) 

d) instrumentów muzycznych oraz wyposażenia ucznia niezbędnego na danym etapie profilu 

kształcenia wskazanego przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

e) pomocy dydaktycznych takich jak tablice matematyczne, globusy, mapy, programy komputerowe o 

charakterze edukacyjnym, nośniki danych( dyskietki, płyty CD DVD, karty pamięci, pamięć typu 

USB) opłaty za abonament internetowy oraz materiały eksploatacyjne ( papier tusz, toner do drukarki) 

f) stroju sportowego wymaganego na zajęciach wychowania fizycznego, w tym: dresu sportowego, 

spodenek sportowych, koszulki gimnastycznej, obuwia sportowego do ćwiczeń, kompletu skarpet 

sportowych, stroju pływackiego( strój kąpielowy, czepek, okulary) 

g) stroju szkolnego/galowego wymaganego przez szkołę ( bluzka, koszula, spódnica, spodnie żakiet 

marynarka) 

 

 

3.Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania przez uczniów szkól ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w 

art. 90d ust.3 ustawy o systemie oświaty, w tym opłat za Internet, bursę lub inne zakwaterowanie oraz 

opłaty za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem, a szczególności biletu 

miesięcznego, zakwaterowania w internacie lub bursie 

 

4. Świadczenia finansowego w przypadkach określonych w art. 90d ust.5 ustawy o systemie oświaty  
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8. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia (liczbie osób pozostających  

we wspólnym gospodarstwie domowym i źródłach dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku) 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Źródło dochodu 

Stopień 

pokrew

ieństwa 

Dochód netto 

1 

 

 

 

    

2 

 

 

 

    

3 

 

 

 

    

4 

 

 

 

    

5 

 

 

 

    

6 

 

 

 

    

7 

 

 

 

    

8      

Łączny dochód z całego gospodarstwa domowego  

Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego  

Słownie: 

9.  Oświadczenia 

 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu 

przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)   Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić 

Burmistrza Parczewa o zwiększeniu dochodu rodziny lub skreśleniu ucznia ze szkoły, 

o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca 

zamieszkania – poza obszar gminy Parczew i innych przesłankach mających wpływ na prawo do 

stypendium. 

 

 

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

 miejscowość i data      czytelny podpis wnioskodawcy 
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10. Pouczenie 

Przy ubieganiu się o stypendium na drugie i kolejne dziecko dołączamy do pierwszego wniosku 

wypełnioną tylko pierwsza stronę. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 

15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia  

15 października danego roku szkolnego z uwzględnieniem art. 90n ust. 7 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 ze zm.) 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Na udokumentowanie dochodów należy dołączyć oświadczenia lub  zaświadczenia o wysokości 

dochodów netto, czyli: m.in. zaświadczenia z zakładów pracy, zaświadczenie o dochodzie 

z działalności gospodarczej wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego ( jeżeli taka 

działalność jest prowadzona); oświadczenie o wysokości dochodu osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą – opodatkowanej w formie ryczałtu, zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego 

odcinki rent, emerytur, alimentów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej uwzględniające rodzaj  i inne: 

 

2. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne to obecnie kwota 514 zł.   

  Jako dochód rodziny należy wpisać sumę miesięcznych przychodów wszystkich członków  , którzy 

uzyskują te dochody, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich 

uzyskania z wyjątkiem: jednorazowego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, 

świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, zasiłku celowego oraz już otrzymywanego 

stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. 

 

3. W przypadku utraty dochodu przez danego członka rodziny należy podać jego dochody z miesiąca 

złożenia wniosku. 

 

4. W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować,  

że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288  zł – w razie wątpliwości 

wpisać tylko liczbę ha przeliczeniowych .  

 

11. Adnotacje urzędowe: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


