
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/143./2005 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2005r.  

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
 na terenie Gminy Sieroszewice. 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 

STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO* 

 

1. Wnioskodawca 

 
............................................................................................................................. ....................................... 
                                  (Imiona i nazwisko rodziców, opiekunów lub pełnoletniego ucznia)  

 

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

 

2. Dane ucznia/ wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne 

 

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

Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................. 

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

Nr PESEL .................................................................................................................................... 

Miejsce zamieszkania ucznia: 

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

miejscowość……......................................województwo............................................................. 

telefon kontaktowy ....................................................................................................................... 

 

3. Informacje o szkole/ ośrodku, do której uczęszcza uczeń/ wychowanek w roku 

szkolnym ............./..............  

Nazwa szkoły ............................................................................................................................... 

Klasa/rok nauki ............................................................................................................................ 

 

4. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej 

 

a) Moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym: 

 

Lp. Imię i nazwisko 

członka rodziny 

Data 

urodzenia 

Miejsce 

pracy/nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

Źródło 

dochodu 1 

Wysokość 

dochodu netto 

w zł 

       

       

       

       

       

       

       

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego  
1)  dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku z tytułu zatrudnienia, dochód z działalności 

gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, 

emerytura, pobierane świadczenia rodzinne, stypendium socjalne, naukowe, inne. 
* - niepotrzebne skreślić 



Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego, zgodnie                 

z załączonymi zaświadczeniami o wysokości dochodów w rodzinie, wynosi …………… zł 

(słownie: ................................................................................................................................. zł).  

 

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

stypendium o charakterze socjalnym przyznane przez .........................................................  

w wysokości ....................... na okres ..................................................................... . 

 

c) Uzasadnienie przyznania pomocy materialnej 

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

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

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

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

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

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

 

Wyrażam zgodę na przekazywanie stypendium szkolnego na konto .......................................... 

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

 

5. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej, inna niż forma pieniężna  
(właściwe zaznaczyć znakiem X )  

 

❑ 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, 

 

❑ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, 

 

❑ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ( dotyczy 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów)  
 

❑ świadczenie pieniężne (w   przypadkach, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w 

formach nie jest możliwe). 

 

 

 

 

Załączone do wniosku dokumenty: 

 

1) ................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................................. 

4) ................................................................................................................................................. 

 

 



6. Uprzedzony/a  o odpowiedzialności za podawanie  fałszywych danych potwierdzam 

prawdziwość podanych wyżej informacji  oraz wszystkich załączników. 

 
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 

realizacji pomocy materialnej. 

 

   ...............................................                                ................................................................... 
         (miejscowość, data)                                                   (czytelny podpis wnioskodawcy – pełnoletniego ucznia,                          

                                                                                                                rodzica lub opiekuna prawnego uczni niepełnoletniego)                                             
 

 
Do wniosku należy załączyć zaświadczenie(a) (stosowne do rodzaju wskazanego źródła dochodu), o wysokości 

dochodów wszystkich członków rodziny, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy lub 

inny dokument potwierdzający wielkość przeliczeniową gospodarstwa. 

 

 

Opinia dyrektora szkoły/ośrodka/kolegium   

 

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

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

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

 

 

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

         (pieczęć szkoły)                                                                                                (podpis dyrektora) 

 

 

Wypełnia organ przyznający pomoc materialną  
(w odpowiednim miejscu wstawić X ) 

Tak Nie  

Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku    

Stwierdza się prawdziwość danych   

Przyznaje się pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego   

 
Ustalona wysokość stypendium szkolnego (w zł)  

 

Formy realizacji przyznanego stypendium  (w odpowiednim miejscu wstawić X ) 
a) 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, 

 

 

c) całkowite lub częściowe pokrycie 

kosztów związanych z pobieraniem nauki 
poza miejscem zamieszkania 

 

b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w 

szczególności zakup podręczników, 
 d) świadczenie pieniężne(ze względu 

na brak możliwości udzielenia 

stypendium w innej formie) 

 

 

                                                                             ......... ............................................................................ 
      (podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację danych) 

 

Wydano decyzję administracyjną nr :  ....................................................................................... 

 

Sieroszewice, .............................................. 
                                  (data) 

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

                            (podpis Wójta Gminy Sieroszewice)                                   

 


