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       Wnioskodawca 

   …......................................... 
      ( imię i nazwisko  rodzica ,pełnoletniego  ucznia 

        lub dyrektora szkoły   ) 
    

      ….................................... 
    (adres    ) 

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

 

   …....................................   
    (nr  telefonu )  

 

                 

                                                                      Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                       w Nowym Tomyślu   

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego 

 

1. Dane ucznia : 

1) Imię i nazwisko ucznia                                                                                                  

2) Data i miejsce urodzenia                                                  PESEL                                 

3) Imię i nazwisko matki                                                                                                    

4) Imię i nazwisko ojca                                                                                                      

5) Imię i nazwisko opiekuna prawnego 1                                                                           

6) Adres zameldowania ucznia                                                                                          

7) Adres zamieszkania ucznia, jeśli adres zameldowania i zamieszkania jest inny          

                                                                                                                                            

 

2. Informacja o szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym                                    

1) Nazwa szkoły                                                                                                                 

2) Adres szkoły                                                                                                                  

3) Oddział /  rok nauki                                                                                       

     Do wniosku należy załączyć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez 

ucznia . 

3.  Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego  

Opis sytuacji materialnej i rodzinnej 
1 

1) bezrobocie (potwierdzone zaświadczeniem z PUP), 

2) niepełnosprawność (potwierdzona odpowiednim dokumentem), 

3) ciężka lub długotrwała choroba (potwierdzona odpowiednim dokumentem), 

4) wielodzietność, 

5) alkoholizm, 

6) narkomania , 

7) niepełność rodziny, 

8) inna, szczególna sytuacja, jaka ?                                                                                   

                                                                                                                                            

 

 

Uzasadnienie – opis  sytuacji rodzinnej 

                                                                                                                                            

                                                 
1 Zaznaczyć  występujące okoliczności 
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Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

(łącznie z wnioskodawcą i uczniem ubiegającym się o stypendium): 

 

Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Stopień  

pokrewieństwa 

Miejsce  

pracy/nauki 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Razem  osób w rodzinie : …..............                                                                        

 

Oświadczenie  o dochodach wszystkich członków rodziny ucznia pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym ( przed wypełnieniem tabelki należy zapoznać się z instrukcją ) . Na 

udokumentowanie dochodów należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów. 

 

Lp Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Stopień  

pokrewieństwa 

Źródło 

dochodu 

Wysokość dochodu 

w zł  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Łączny dochód rodziny ucznia  

 

 

 4. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej  ( inna niż pieniężna )  

( np. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych czyli 

refundacja  zakupu podręczników , lektur szkolnych ,encyklopedii, słowników, programów  

komputerowych, innych pomocy edukacyjnych, przyborów i pomocy szkolnych ,tornistrów, 
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stroju na zajęcia wychowania  fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego 

przez szkołę, opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach 

edukacyjnych, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach ,wyjazdach do kin , 

teatrów lub innych  imprezach organizowanych przez szkołę, całkowitego lub częściowego 

pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat  czesnego w szkołach niepublicznych 

,lub pomoc rzeczowa  ) -  należy pisemnie określić formy pomocy materialnej dla ucznia )  : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

              

5. Oświadczenia  

Świadomy /a  odpowiedzialności karnej wynikającej z  art.233 § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. 2016, poz. 1137) oświadczam, że powyższe dane 

są zgodne z prawdą. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych we wniosku w celu przyznania i wypłaty  pomocy materialnej, z godnie z 

ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 

922). 

 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o   

zwiększeniu dochodu rodziny lub zaprzestaniu uczęszczania ucznia do szkoły , o 

otrzymaniu innego  stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia oraz zmianie 

miejsca zamieszkania – poza obszar gminy Nowy Tomyśl. 

  

 

                                                         
                            (miejscowość, data) 

 

 

                                                                

(podpis wnioskodawcy)                                              

    Instrukcja   : 

1. Jako dochód poszczególnych członków rodziny należy wpisać sumę miesięcznych 

       przychodów z miesiąca poprzedzającego  złożenie wniosku , bez względu na źródło ich    

       uzyskania z wyjątkiem jednorazowego świadczenia socjalnego ,wartości świadczeń  w 

       naturze ,świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych ,zapomogi pieniężnej, o której  

       mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób  

      pobierających świadczenia przedemerytalne, albo zasiłek przedemerytalny w 2007r. oraz  

      otrzymywanego już stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. 

   2. W przypadku utraty dochodu przez danego członka rodziny należy podać jego dochody z    

       miesiąca złożenia wniosku. 

   3. Do uzyskanych przychodów nie wlicza się ( i nie uwzględnia się w tabelce ) : podatku    

       dochodowego od  osób  fizycznych , płaconych przez członków   rodziny składek  
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        na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne oraz   kwot  alimentów   świadczonych na rzecz     

       innych osób . 

     4. W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować ,że z 1  

      ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny  w wysokości 288 zł  - w razie  

       wątpliwości wpisać tylko liczbę ha przeliczeniowych. 

     5.Na udokumentowanie dochodów należy dołączyć zaświadczenia o wysokości  

       dochodów, czyli : m .in. zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z   

       pomocy  społecznej uwzględniające rodzaj świadczeń i ich wysokość ;zaświadczenie o    

      dochodzie z działalności gospodarczej wydane przez naczelnika właściwego urzędu  

      skarbowego w trybie art.8 ust.7 i 8 ustawy o pomocy społecznej, odcinki   rent, emerytur,       

      alimentów ; zaświadczenia  z zakładów pracy ; zaświadczenia o wielkości   gospodarstwa  

      rolnego i inne . 

 

    

        

 

 

  


