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Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Strzelce  

 z dnia  25 lipca  2007 r. Nr  24/07 
…………………………………………………. 

      (imię i nazwisko składającego wniosek)                                                                   
 

 

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

  (adres zamieszkania ulica, nr domu, nr lokalu) 

                                                                                WÓJT GMINY STRZELCE 
…………………………………………………. 

                       ( kod, miejscowość ) 

 

………………………………………………… 

               (numer telefonu kontaktowego) 

Wniosek 

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

 

Stypendium szkolne – może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich   

dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Zasiłek   szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu  

zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie  tego zasiłku. 

 

I. Proszę o przyznanie w roku szkolnym : 20…/20…    

- stypendium szkolnego                 - zasiłku szkolnego                
dla ucznia (słuchacza): 

właściwe zaznaczyć   
 

1. Dane osobowe ucznia / słuchacza  

Nazwisko  _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Imiona  _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Data urodzenia  
(rrrr-mm-dd) 

|_|_|_|_| |_|_| |_|_| PESEL            

NIP |_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|-|_|_|                                          

Imię i nazwisko ojca                     

(opiekuna prawnego) 

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 

Imię i nazwisko matki                    

(opiekuna prawnego) 

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 

2. Adres zamieszkania  

Miejscowość, ulica, nr 

domu/mieszkania 

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 

Kod pocztowy    -    Miejscowość _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 

3. Informacja o szkole, placówce oświatowej, w której uczeń/słuchacz się kształci  

Nazwa szkoły 
 

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

Adres 
 

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

w roku szkolnym ................................................. 

 

jest uczniem klasy ........................................... 
 

UWAGA: DANE  NALEŻY  WPISAĆ  CZYTELNIE,  DRUKOWANYMI  LITERAMI ! 

Nr wniosku 
(nadaje Urząd Gminy Strzelce) 
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II. 

DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 

dodatkowe informacje istotne dla rozpatrzenia wniosku  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

III. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA 

 
Oświadczam, że rodzina ucznia łącznie z uczniem składa się z  ............... osób wymienionych poniżej, zamieszkujących  

i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe oraz osiągnęła następujący dochód netto w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku:  

 

 

Lp 

 

Imię 

Nazwisko  

Stopień 

pokrewieństwa     
(z osobą,  która 

złożyła wniosek) 

 

Dochód 

miesięczny  
(netto zł) 

 

Źródło dochodu 

1  

 
wnioskodawca   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8 

 
    

9**  

 

   

Łączny dochód  rodziny (netto) w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 

 

 

.......................zł 

Średni dochód netto  

na 1 osobę w rodzinie 

 

 

.......................zł 

** W przypadku konieczności wpisania większej ilości osób, należy  dodać  załącznik w formie tabeli.  
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 Oświadczam, że uczeń/słuchacz ubiegający się o stypendium szkolne (proszę zaznaczyć odpowiednio ):  

      nie otrzymuje innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych  

      otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych  

 przyznane przez  ....................................................................................................................................... 

w wysokości : .................. na okres ................................. (potwierdzone stosownym zaświadczeniem). 

  

IV. Pożądaną formą pomocy materialnej  jest: 
 

Wnioskowane formy pomocy: (wniosek może być udzielony w jednej lub kilku formach jednocześnie – 

należy zaznaczyć stawiając znak X) 

 

  

  

  

 

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 i innych 

pomocy naukowych 

 

  

  

  

 

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 służb społecznych) 

 

 

  

  

  

 

pieniężna (w szczególnych przypadkach), jeżeli udzielenie stypendium w formach wymienionych 

wyżej nie jest możliwe – uzasadnić dlaczego, podać sposób przekazania  

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

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

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

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

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

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

 

Świadomy(a) odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny              

(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z 

prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

 

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

          (miejscowość, data)                              (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Do wniosku załączam: 

 

1. ............................................................................ 

2. ............................................................................ 

3. ............................................................................ 

4. ............................................................................ 

5. ............................................................................ 

6. ............................................................................
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V. 

Informacja dyrektora szkoły/kolegium o uczniu/słuchaczu 
.....................................                   

     pieczęć szkoły                        

 
1. Potwierdzam, że .................................................................................................................... jest  uczniem/słuchaczem* 

(imię i nazwisko ucznia) 

.......................................................................................................................................................................... 
(klasa / rok nauki oraz nazwa i adres placówki) 

2. Stwierdzam, że wniosek kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* do przyznania świadczenia pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym, uzasadnienie: .................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

* niepotrzebne skreślić 

 

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

               (miejscowość, data)                                                                                                                           (podpis i pieczęć dyrektora) 

 

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU 
I. Za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 

zgodnie z art. 6 pkt. 14 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku  Nr 64, poz. 593, z późn. zm)  

 

II. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:  

Zaświadczenie o wysokości dochodów (netto - za ostatni miesiąc) wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym: 

Składnik dochodu  Dokumenty potwierdzające dochód  

wynagrodzenie ze stosunku pracy (netto)  zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  

Pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście i opodatkowana na zasadach:  

 

 - ogólnych  

 

- zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego  

                

                - zryczałtowanego podatku dochodowego 

- zaświadczenie urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania 

oraz dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku 

dochody z gospodarstwa rolnego  - dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego oraz jego wielkości 

wyrażonej w ha przeliczeniowych  

- dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie emeryt-rent.  

emerytura/ renta/ renta strukturalna/ renta socjalna 

świadczenie rehabilitacyjne ( netto )  

odcinek oddziału rentowego dokumentujący wysokość pobranej emerytury / renty / 

świadczenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  

- świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny oraz dodatki do 

zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 

pielęgnacyjne  

- dodatek mieszkaniowy 

- zasiłki z pomocy społecznej 

- zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub decyzja przyznająca         

świadczenie  

- decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydana przez GOPS 

- zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymywanej 

pomocy 

- zasiłek dla bezrobotnych  

 

- osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku 

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku dla 

bezrobotnych lub decyzja przyznająca zasiłek dla bezrobotnych   

- zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna 

alimenty  przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość alimentów, albo oświadczenie  

Dokument potwierdzający inne dochody nie wymienione wyżej  

 

W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny, należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenie, które stało się podstawą  do wystąpienia z 

wnioskiem o zasiłek 

 


