
.........................................
            (miejscowość, data)

.......................................................
         (imię, nazwisko wnioskodawcy)
......................................................

.......................................................
                 (adres zamieszkania)

.......................................................
                 (telefon kontaktowy)

Do Wójta Gminy Skulsk

Wniosek 
o przyznanie stypendium szkolnego

Składam wniosek o przyznanie na rok szkolny 2010/2011  stypendium szkolnego dla:
................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko ucznia/słuchacza)

zamieszkałego ........................................................................................................................................ 
(adres stałego zamieszkania)

uczącego się w .......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
(klasa, szkoła i adres szkoły)

Imiona i nazwiska rodziców ucznia/ słuchacza/wychowanka ...............................................................

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

Oczekiwana forma stypendium:

a)  całkowite,  częściowe  pokrycie  kosztów  udziały  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 przedmiotu prowadzącego zajęcia)

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

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



b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym ( w tym w szczególności zakup podręczników 
i innych pomocy naukowych)
................................................................................................................................................................

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

c) całkowite lub 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).

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

d) świadczenia pieniężne.
Wniosek  uzasadniam  trudną  sytuacją  materialną  wynikającą  z  niskich  dochodów  na  osobę 
w rodzinie, a także występującymi w rodzinie.
................................................................................................................................................................

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

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

(podać  przyczyny,  które  uzasadniają  ubieganie  się  o  przyznanie  stypendium  szkolnego,  np. 
bezrobocie,  niepełnosprawność,  ciężka  lub długotrwała  choroba,  wielodzietność,  nieumiejętność 
wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych , alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina)

Do wniosku dołączam:  **
      1.   zaświadczenie o wysokości dochodów,

2. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
3. opinię Dyrektora Szkoły w sprawie przyznania uczniowi pomocy materialnej 
4. inne dokumenty .................................................................................................
5. zgodę ucznia lub rodziców na złożenie wniosku, potwierdzona podpisem

(w przypadku składania wniosku przez Dyrektora)
      6.   zgoda wnioskodawcy na przekazywanie stypendium na konto.

             .....................................................
       (podpis osoby składającej wniosek)

* Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać: rodzice ucznia. Pełnoletni uczeń lub Dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego,  
nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka
** Niepotrzebne skreślić



OŚWIADCZENIE
o sytuacji materialnej rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne

Ι. Imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia
       .............................................................................................................................

ΙΙ. Imię i nazwisko uprawnionego ucznia
        .............................................................................................................................

ΙΙΙ. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób i w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku dochody moje i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym, wynosiły:

Lp     Imię i Nazwisko Data urodzenia Stopień 
pokrewieństwa

Status zawodowy Wysokość 
dochodu w netto 

w zł

1 Składający oświadczenie x

   
Łączny miesięczny dochód z gospodarstwa domowego

1. Składający oświadczenie X
Łączny miesięczny dochód całego gospodarstwa domowego
Średni miesięczny dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ................ zł
Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia  
wniosku:

1. wynagrodzenie ze stosunku pracy (netto)                                             .............................zł
2. działalność gospodarcza wykonywana osobiście                                 

(w tym umowy o dzieło i zlecenia): 
a) .........................................................................                                                 .............................zł                
b) .........................................................................                                                 .............................zł
c) .........................................................................                                                 .............................zł  

3. dochody z gospodarstwa rolnego                                                           .............................zł
4. emerytura- renta, renta strukturalna                                                       .............................zł
5. renta socjalna                                                                                          .............................zł
6. świadczenia rodzinne:

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego                                       .............................zł
b) zasiłek pielęgnacyjny                                                                                        .............................zł      
c) świadczenie pielęgnacyjne                                                                                .............................zł

7. zasiłek dla bezrobotnych                                                                         .............................zł
8. zasiłki z pomocy społecznej                                                                    .............................zł
9. alimenty                                                                                                   .............................zł
10. dodatek mieszkaniowy                                                                            .............................zł
11. inne dochody                                                                                           .............................zł
12. pobierane inne stypendia o charakterze socjalnym                                 .............................zł

              dochód miesięczny w rodzinie wyniósł                                                 .............................zł



Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniem o ich wysokości, odcinkiem 
pobranej  emerytury/renty  lub  zaświadczeniem  o  korzystaniu  ze  świadczeń  pieniężnych  z 
pomocy społecznej.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty na 
podstawie których zadeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) przechowywać przez 
okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 § 
1 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
w deklaracji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd Gminy w Skulsku dla 
potrzeb stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)

........................................................... .............................................................................
                    (miejscowość, data)                                                                 (czytelny podpis jednego z rodziców, 
                                                                                                       opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) 

* należy wpisać – uczeń, student, bezrobotny, pracujący, emeryt, rencista, prowadzący działalność gospodarczą,  
prowadzący gospodarstwo rolne,
**wysokość dochodu netto wyliczona w oparciu o dokumenty potwierdzające wysokość dochodów poszczególnych  
członków rodziny zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.  
1001 i Nr 273, poz. 2703)
Uwaga:  W  przypadku  ubiegania  się  o  stypendium  szkolne  dla  ucznia,  którego  rodzina 
korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń  o wysokości 
dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMYWANIA INNYCH STYPEDNIÓW
O CHARAKTERZE SOCJALNYM ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Ja niżej podpisany oświadczam, że .......................................................................................................
                                                                                                   (imię i nazwisko ucznia/słuchacza)

nie otrzymuje/otrzymuje w roku szkolnym 2010/2011 stypendium o charakterze socjalnym ze 
środków publicznych.

................................................................................................................................................................ 
(należy podać jakie, w jakiej wysokości, kto wypłaca)

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

........................................................... .............................................................................
                    (miejscowość, data)                                                                 (czytelny podpis jednego z rodziców, 
                                                                                                       opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) 



..........................................................
            (pieczęć nagłówkowa szkoły)

OPINIA DYREKTORA SZKOŁY

Potwierdzam, że ......................................................................................... jest uczniem (słuchaczem)
(imię i nazwisko ucznia/słuchacza) 

................................................................................................................................................................
(klasa, szkoła i adres szkoły)

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

Opinia:
................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

.........................................................................
                                                                                                                                                 (podpis Dyrektora, pieczęć) 


