
Niegowa, dnia ……………………………... 
 
 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego 

rok szkolny 2010/2011  
 

1. Uczeń ubiegający się o stypendium: 
 
 
 

Imię i nazwisko:    …………………........................................................................ 
Data i miejsce urodzenia:   .................................................................................................... 
PESEL     .................................................................................................... 
Adres:     .................................................................................................... 
Imiona rodziców:    ……............................................................................................ 
Uczący się w szkole    ……............................................................................................ 
 
 
 

Dane wnioskodawcy : 
Imię i nazwisko :   ………………………………………………………………… 
PESEL     ………………………………………………………………… 
NIP     ………………………………………………………………… 
Nr telefonu :                                           ………………………………………………………………….   
 
 

2. Wybór formy stypendium: 
1. całkowite/częściowe*  pokrycie kosztów  udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia realizacje w szkole w ramach planu nauczania, a takŜe udziału w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych poza szkołą 
Zajęcia dydaktyczne , które będą opłacone ze stypendium: ………………………………………………...………. 
……............................................................................................................................................................................... 
……............................................................................................................................................................................... 

 (nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) 

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy 
naukowych, 

3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
(dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych) 

4. Świadczenia pienięŜne, 
5. Inna (wymienić jaka ?)……………………………………….………………………………………………………. 
 
 
 

ZłoŜenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikająca w szczególności 
z:………………...……………………………………………………………………………………………… 
…...………………………………...…………………………………………………………………………… 
…...………………………………...……………………………………………………………………………
…...………………………………...……………………………………………………………………………
…...………………………………...……………………………………………………………………………
…...………………………………...…………………………………………………………………………… 
 
 
3. Stypendium proszę przekazać na  moje konto:……………....................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 (bank, numer konta) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O DOCHODACH RODZINY UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM 

 

5. Na wspólnym utrzymaniu w mojej rodzinie znajdują się następujące osoby (wymienić wszystkie): 
Lp. Imię i nazwisko Pokrewieństwo   

z Wnioskodawcą 

Wiek Miejsce zatrudnienia lub 

nazwa szkoły/uczelni, do 

której uczęszcza 

Dochód 

miesięczny 

netto** 

Uwagi 

1  
 

    Wnioskodawca 

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

5  
 

     

6  
 

     

7  
 

     

8  
 

     

9  
 

     

10  
 

     

11  
 

     

 

Łączny dochód rodziny wynosi miesięcznie: 
  

 
6. Średni dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wynosi ................................PLN 
 

 
Świadomy odpowiedzialności art.233 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.533 z późn. zm.), o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, 
Ŝe powyŜsze dane są zgodne z prawdą.   

 
………………      ……....................................................... 
          (data)                                                                                                                        (podpis wnioskodawcy) 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyraŜam zgodę  na wykorzystanie 
powyŜszych danych do realizacji programu stypendialnego  

 
………………      ……....................................................... 
          (data)                                                                                                                                   (podpis wnioskodawcy) 

 
 

*niepotrzebne skreślić 
** Pojęcie dochodu zdefiniowane jest w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U.  Nr 64,  poz.593  z późn. 
zm.) 

Uwaga !   ZłoŜenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 
 

7. Załączniki: 
a) zaświadczenie o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego miesiąc 

złoŜenia wniosku 
b) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej 
c) zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyraŜone w hektarach przeliczeniowych 
d) zaświadczenie ze szkoły potwierdzającej status ucznia  
e) zaświadczenie  o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym 
f) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego, 
g) dowody dokumentujące wysokość renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego oraz ksero decyzji przyznania  w/w świadczenia  
h) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy członkiem rodziny 

jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności                      

i)  dowody dokumentujące wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz ksero odpisu wyroku sądowego 
j) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości naleŜnego zryczałtowanego podatku dochodowego lub decyzje ustalające wysokość 

podatku dochodowego    w formie karty  podatkowej za rok  poprzedni 
k) oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeŜeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów             

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
l) inne dokumenty potwierdzające dochód. 


