
……………………………………..dnia ………………………

Wójt Gminy
Czernice Borowe

Wniosek
o przyznanie pomocy materialnej

o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego

1. Dane osobowe ucznia

Nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………….

Imiona …………………………………………………………………………………………..

PESEL …………………………………………………………………………………………..

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

Imiona rodziców ………………………………………………………………………………..

Adres stałego zamieszkania:

Ulica Miejscowość
Kod pocztowy Województwo

2. Informacje o szkole

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………..

Rok nauki / klasa/semestr /: …………………………………………………………………….

Miejsce zakwaterowania, jeżeli nauka jest pobierana poza miejscem zamieszkania …………..

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

3.  Uczeń spełnia następujące kryteria: / należy zaznaczyć spełniane stawiając znak „x” /

 niskie dochody w rodzinie / miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty o której 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze 
zmianami /,

 w rodzinie występuje bezrobocie rodziców, niepełnosprawność któregoś z członków rodziny, ciężka lub 
długotrwała choroba któregoś z członków rodziny, wielodzietność rodziny, brak wypełniania funkcji opiekuńczych, 
alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe / dodatkowo zaznaczyć 
obwódką kryterium/,

 uczeń pobiera pomoc socjalną z innego źródła  uczeń nie pobiera pomocy socjalnej z innego 
źródła

4. Oczekiwana forma pomocy: / należy zaznaczyć oczekiwaną formę pomocy stawiając znak „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, przyborów 
szkolnych itp.,

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

 zwrot uprzednio poniesionych wydatków na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w 
szczególności zakup podręczników, przyborów szkolnych itp



5.Sytuacja materialna rodziny ucznia

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób i w podanym wyżej okresie dochody moje i 
członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wynosiły:

Lp. Imię i nazwisko Data 
urodzenia

Miejsce  pracy  - 
nauki

Stopień 
pokrewieństwa

Wysokość 
dochodu  netto 
w zł.

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego

Średni  łączny  dochód  miesięczny  na  1  członka  gospodarstwa  domowego  wynosi  ……………………….  zł  / 

słownie: …………………………………………………………./.

Korzystam ze stypendium socjalnego w wysokości …………………  zł z ……………………………………….. 

Pożądana  forma  świadczenia  pomocy  materialnej  inna  niż  forma  pieniężna……………………………………. 

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

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami/ 

……………………………………
/czytelny podpis pełnoletniego 

                 ucznia lub rodziców /

Pouczenie:



1. Stypendium będzie przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, dla 
słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, kolegiów obcych i kolegiów pracowników służb socjalnych – do 
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Pomoc materialna będzie miała 
charakter socjalny / stypendium szkolne, zasiłek szkolny/. Przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego 
członka rodziny nie może przekroczyć 351 zł netto.
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 1/ całkowitego lub częściowego pokrycia 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;  2/  pomocy 
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników; 3/ w formie całkowitego lub 
częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dla szkół ponad 
gimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów 
3. Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na 
ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  oraz  na  ubezpieczenia  chorobowe  określonych  w  przepisach  o  systemie 
ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
4. Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu:

1/ pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło,
2/ świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby  
wojskowej lub zastępczej,
3/ świadczeń z pomocy społecznej,
4/ prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalone z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych,
5/ alimentów, stypendiów, emerytur i rent, w tym zagranicznych,
6/ innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich  
lub wykonywania wolnych zawodów,
7/ oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej
8/ świadczeń rodzinnych

 Do wniosku należy dołączyć odpowiednio następujące dokumenty:
1.zaświadczenie o wysokości dochodu netto z zakładu pracy
2. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
3. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy
4. zaświadczenie z Urzędu Pracy o otrzymywanych świadczeniach dla bezrobotnych / bądź o nie pobieraniu/
5. przelewy lub przekazy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani 
wyrokiem sądu lub ugodą do ich płacenia na rzecz innych osób lub pobierają alimenty.
6. odcinek renty bądź emerytury
7. zaświadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnych
8. oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej

UWAGA: Wnioski  będą  rozpatrywane  po  uchwaleniu  przez  Radę  Gminy  regulaminu  przyznawania  i  po 
otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.


