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Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Brzeszcze 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW 

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRZESZCZE 

W ROKU SZKOLNYM ………………………….. 
 

Dane wnioskodawcy 

Imię (imiona): Nazwisko 

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL: 

Telefon kontaktowy: 

 

Adres zamieszkania: 

Ulica: 

 

Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

Adres do korespondencji: 

Ulica: 

 

Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

 
1. Wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego dla następujących członków rodziny: 

 
1. Dane ucznia: 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL: 

Dane szkoły do której uczęszcza uczeń (nazwa, adres, klasa/rok nauki): 

 

 

Adres zamieszkania: 

Ulica: 

 

Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

 

2. Dane ucznia: 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL: 

Dane szkoły do której uczęszcza uczeń (nazwa, adres, klasa/rok nauki): 

 

 

Adres zamieszkania: 

Ulica: 

 

Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 
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3. Dane ucznia: 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL: 

Dane szkoły do której uczęszcza uczeń (nazwa, adres, klasa/rok nauki): 

 

 

Adres zamieszkania: 

Ulica: 

 

Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

 

4. Dane ucznia: 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL: 

Dane szkoły do której uczęszcza uczeń (nazwa, adres, klasa/rok nauki): 

 

 

Adres zamieszkania: 

Ulica: 

 

Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

 

5. Dane ucznia: 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL: 

Dane szkoły do której uczęszcza uczeń (nazwa, adres, klasa/rok nauki): 

 

 

Adres zamieszkania: 

Ulica: 

 

Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

 

6. Dane ucznia: 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL: 

Dane szkoły do której uczęszcza uczeń (nazwa, adres, klasa/rok nauki): 

 

 

Adres zamieszkania: 

Ulica: 

 

Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 
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2. Rodzaj wnioskowanej pomocy (właściwe zaznaczyć): 

 

a) całkowite / 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: 

 

rodzaj zajęć.................................................................................................................prowadzone 

 

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

W załączeniu faktura lub rachunek dotyczący wydatku danego roku szkolnego, wystawione na 

rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia, którego dotyczy stypendium. 

 

b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym   

rodzaj pomocy............................................................................................................................. 

 

c) całkowite/ częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 

(w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). 

W załączeniu faktura lub rachunek dotyczący wydatku danego roku szkolnego, wystawione na 

rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia, którego dotyczy stypendium. 

 

 

d) świadczenie finansowe 

 
3. Dane wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

 
L.p. Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

Data urodzenia PESEL 

1  

 

   

2  

 

   

3    

 

 

4    

 

 

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8  

 

   

9  

 

   

10  

 

   

 

 

4. Uzasadnienie złożenia wniosku: ( proszę zaznaczyć  właściwą pozycję): 

  

 bezrobocie    ciężka lub długotrwała choroba    rodzina niepełna 

 wielodzietność    niepełnosprawność    alkoholizm    narkomania 

 inne, jakie? …………………………………………………………………………………..…………………… 

 zdarzenie losowe .............................................................................................................................  
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5. Oświadczenie o dochodach: 

 

Złożone w trybie  art. 107 ust. 5 i art.109 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004r. nr 

64 poz. 593 z p.zm.) Ja niżej podpisany oświadczam, że na dochód mojej rodziny składają się: 

 

 

Źródło dochodu Wysokość dochodu 

Wnioskodawca Współmałżonek, 

konkubent 

Pozostali członkowie 

rodziny 

1. Dochód z tytułu 
**

: pracy stałej, 

dorywczej, umowy ajencyjnej, umowy 

zlecenia, umowy o dzieło, 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej, pracy interwencyjnej i 

publicznej, umowy na czas określony 

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

   

2. Świadczenia ZUS, Zakładu Pracy
**

: 

renta inwalidzka, renta rodzinna, renta 

socjalna, emerytura, zasiłek 

chorobowy, rehabilitacyjny, 

macierzyński, wychowawczy, 

rodzinny, pielęgnacyjny ........................ 

   

3. Świadczenia z PUP
**

: zasiłek dla 

bezrobotnych, dodatek szkoleniowy, 

stypendium, zasiłek przedemerytalny, 

świadczenie przedemerytalne i inne 

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

   

4. Świadczenie z tyt. rodziny 

zastępczej. 

   

5. Dochód z ha przeliczeniowego o 

powierzchni ....................... ha 

   

6. Pomoc materialna szkoły
** 

stypendium, praktyczna nauka zawodu 

i inne .............................................. 

   

7. Alimenty
**

 ustalone (m-c ................. 

rok ..............) sądowne, dobrowolne. 

   

8. Dochód jednorazowy z ostatnich 12 

miesięcy. ............................................... 

   

9. Dochód należny za dany okres z 

ostatnich 12 miesięcy ............................ 

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

   

10. Świadczenia z OPS
**

: zasiłek stały, 

okresowy, świadczenia pielęgnacyjne, 

zasiłek pielęgn. zasiłek rodzinny, 

dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt.: 

urodzenia dziecka, opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego, samotnego 

wychowywania dziecka, kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku 

szkolnego, podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

   

11. Dodatek Mieszkaniowy.    

12. Inne wartości materialne lub 

dochody nie wykazane wyżej 

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

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

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

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

   

 

Miesięczne obciążenia alimentacyjne na rzecz innych osób 
**

(sądowne, dobrowolne)  

 

....................................................................................................................................................  
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6. Inne dane: 
 

6.1. Dochód utracony z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wyniósł............................................... 

 

       Był to dochód z tytułu ..............................................uzyskiwany przez......................... .................. 

 
(za dochód utracony uznaje się dochód z tytułu pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenie ZUS, 

świadczenia z Urzędu Pracy, świadczenia rodzinne itd., który rodzina  posiadała w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku i utraciła dochód z tego tytułu w miesiącu składania wniosku)  
 

6.2. Inne stypendia o charakterze socjalnym pochodzące ze środków publicznych uzyskiwane przez 

ucznia/słuchacza: 

 

rodzaj stypendium .................................................................................................. ............................. 

 

wypłacane przez.....................................................................w wysokości............................miesięcznie. 
 

6.3. Inna pomoc socjalna pochodząca ze środków publicznych (np. świadczenia z pomocy społecznej itp.) 

 

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

 

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

 

6.4. Posiadam /nie posiadam * gospodarstwo rolne o powierzchni................................ha przeliczeniowych. 

 

7. Oświadczenie uzupełniające  (dotyczące prowadzenia odrębnego gospodarstwa domowego od osoby 

wspólnie zamieszkałej, inne ustalenia i ważne wydarzenia w sytuacji życiowej osoby, rodziny niezbędne do 

prowadzonego postępowania) 

 

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

 

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

  

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

  

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

 
           

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

                                                (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
- Art.. 107 ust 5. Ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2004r. nr 64 poz.593.) „(...)” odmowa złożenia oświadczenia 

o dochodach i stanie majątkowym jest podstawą do wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia. 

- Art. 109. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej są zobowiązane poinformować właściwy organ  
o każdej zmianie w ich sytuacji majątkowej i osobistej, która wiąże się z podstawą przyznania świadczenia. 

 

Oświadczam, że: 

- powyższe dane są prawdziwe, 

- zapoznałem/łam się z warunkami uprawniającymi do przyznania stypendium szkolnego, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb stypendialnych 

- chcę otrzymywać stypendium szkolne na konto nr  

 

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

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do uzyskania stypendium szkolnego wnioskodawca jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący ich wypłatę. 

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

 

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

 

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

 

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

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

                                                           (data i podpis osoby ubiegającej się) 

 


