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Załącznik do uchwały 
 

 

WNIOSEK 
 

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym-

stypendium szkolnego - zasiłku szkolnego* 
 

Wójt Gminy Solina 

 

I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STYPENDIUM-Wypełnia Wnioskodawca 

 

1.Imię 6.Numer Telefonu 

2.Nazwisko 7.Numer konta bankowego 

3.Imię ojca 

4.PESEL 8.Nr dowodu osobistego ucznia lub opiekuna 

5.Adres Kod pocztowy Poczta 

 Miejscowość Ulica Nr domu/mieszkania 

Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym ………………….…………..…………… 

1. Stypendium szkolnego 

2. Zasiłku szkolnego 
 

dla 

 

II. DANE UCZNIA/ÓW 
 

Lp. 
Imię i Nazwisko 

ucznia 
Adres zamieszkania 

Typ szkoły – czy? 

(Szkoła podstawowa, 

Gimnazjum, 

Ponadgimnazjalna) 

Adres szkoły 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
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III. FORMA STYPENDIUM – zaznaczyć właściwe 
 

□ 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, 

            Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacane ze stypendium:…………………………….. 
(rodzaj zajęć) 

           Prowadzone przez .......................................................................................................  
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) 

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

podręczników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych 

z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczeń uczęszcza; 

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania. 
(Dotyczy uczniów szkól ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). 

 

IV. DANE O CZŁONKACH RODZINY POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM 

GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

 

Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

V. INFORMACJA O SYTUACJI RODZINNEJ UCZNIA 

 

Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną, wynikającą w szczególności 

z powodu – zaznaczyć właściwe 

□  bezrobocia 

□  niepełnosprawności 

□ ciężkiej lub długotrwałej choroby 

□  wielodzietności 

□  braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych 

□  uzależnienia (alkoholizm, narkomania) 

□  niepełnej rodziny 

□  innych (jakie) ……………………………………………………………………… 
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Informacja o dochodach rodziny – zaznaczyć co stanowi dochód rodziny 

 

□ z tytułu pracy (zaświadczenie) 

□ z tytułu renty lub emerytury (odcinek potwierdzający wysokość renty lub emerytury) 

□ prowadzona działalność gospodarcza (zaświadczenie o wysokości dochodu za 

wskazany miesiąc) 

□ zasiłek rodzinny z dodatkami (zaświadczenie) 

□ zasiłek opiekuńczy (zaświadczenie) 

□ korzystanie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zaświadczenie) 

□ z tytułu pracy dorywczej (oświadczenie) 

□ z tytułu zasiłku dla bezrobotnych (zaświadczenie z Urzędu Pracy) 

□ z tytułu pracy za granica (zaświadczenie lub oświadczenie) 

□ gospodarstwo rolne (zaświadczenie lub potwierdzenie) 

□ opłacany KRUS (potwierdzenie zapłaty składek) 

□ zasiłek chorobowy pobierany z KRUS za dany m-c (zaświadczenie z KRUS czy 

w wskazanym miesiącu był wypłacony zasiłek chorobowy czy nie) 

□ z tytułu prowadzenia agroturystyki (wynajmu pokoi domków letniskowych) 

□ inne dochody (wymienić jakie) np. fundusz alimentacyjny, potwierdzenie otrzymania 

alimentów ……………………………………………………………………………… 

            ………………………………………………………………………………………….. 
 
Wszystkie dochody załączyć do wniosku w formie zaświadczenia lub oświadczenia.                   

wypełnić i podpisać wszystkie załączniki załączone do wniosku (załącznik nr 1 i 2). 

 

Informacja o pobieraniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych  
                          (należy określić rodzaj stypendium, jego wysokość oraz okres pobierania) 

 

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

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

 

Uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

VI. OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 
2. Oświadczam, że zobowiązuję się powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu 

przyczyn, stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
3. Jestem świadomy (a), że należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego 

podlegają, ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych 

osobowych zawartych w niniejszym wniosku, dla potrzeb realizacji programu stypendialnego. 
 

……………………………             ……….……………………… 
(data)      (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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OŚWIADCZENIE
 

Oświadczam, że znana jest mi treść art.233 § l Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej 

za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. 

Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku 

stypendialnym. 

 

……………………………         ……………………….……………… 
(data)              (podpis rodzica lub pełnoletniego opiekuna) 

 
Art. 233. § 1. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2.Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając 
w zakresie swoich uprawnień uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe 
zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie. 
 

Potwierdzenie lub zaświadczenie Dyrektora szkoły, że dziecko, na które 

wnioskodawca ubiega się o stypendium jest uczniem danej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku załączam: (wpisać załączniki) 

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

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

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

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

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

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

7. ………………………………………………………………………………………….. 

 

VII.  WYPEŁNIA ORGAN REALIZUJĄCY 

Lp. Członkowie 

rodzin 

(nazwisko i 

imię) 

Dochody (w zł) netto 

Za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 
ogółem 

Opodatkowanie 

na zasadach 

ogólnych 

Opodatkowanie 

zryczałtowane 

podatkiem 

dochodowym 

Inne nie podlegające opodatkowaniu inne  

Gospodarstwo 

rolne/działka 

Świadczenia 

rodzinne 

stypendi

a 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
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1.  Ogółem w miesiącu ………………..…. rodzina uzyskała dochód 

……..………………. zł. 

2.  Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł …………………………. zł. 

3. Przyznano prawo do stypendium (zasiłku) szkolnego* w wysokości ………………….. 
miesięcznie na ……………………. uczniów. 
Łączna kwota do wypłaty …………………………. miesięcznie. 

4. Nie przyznano prawa do o stypendium szkolnego.* 

 
 

……………………………     …………………………… 
(miejscowość, data)       (podpis) 

 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 

 
 

OŚWIADCZENIE  
(Wypełnia wnioskodawca i współmałżonek - zaznaczyć właściwe) 

 

 

 

Ja niżej podpisany(a) .............................................................................................................  

(Imię i nazwisko) 

Zamieszkały(a) 

 

Kod pocztowy ................................................... miejscowość ...............................................  

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

seria i nr dowodu osobistego .........................................................Nr PESEL .......................  

Oświadczam co następuje: 

□ Pracowałem(łam) w miesiącu ................................................. dorywczo i z tego tytułu 

osiągnąłem(łam) dochód w wysokości .........................................................................................  

□ Nie pracowałam dorywczo i nie osiągnąłem(łam) żadnego dochodu 

□ W miesiącu ............................................ prowadziłem(łam) agroturystykę(wynajem pokoi 

i domków letniskowych) i z tego tytułu osiągnąłem(łam) dochód w wysokości ........................  

□ Nie prowadzę wynajmu pokoi i domków letniskowych 

□ Z tytułu pracy za granicą w miesiącu ................  ............................. osiągnąłem(łam) dochód 

w wysokości .................................................  

□ W miesiącu ..................................... nie pracowałem(łam)za granicą, nie osiągnąłem(łam) 

żadnych dochodów. 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

Miejscowość ............................................. 
Data .........................................................  

(podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 2 

 
 

OŚWIADCZENIE  
(Wypełnia wnioskodawca) 

 

 

 

Ja niżej podpisany(a) .............................................................................................................  

(Imię i nazwisko) 

Zamieszkały(a) 

 

Kod pocztowy ................................................... miejscowość ...............................................  

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

seria i nr dowodu osobistego .........................................................Nr PESEL .......................  

Oświadczam że: 

Podane dochody załączone do wniosku są zgodne z prawdą i stanowią w miesiącu 

jedyne źródło dochodu mojej rodziny ...................................................................................  

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

Miejscowość ............................................. 
Data .........................................................  

(podpis osoby składającej oświadczenie) 
 

 


