
 
 

Załącznik  

do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stąporków 
 

…………………………………. 
 ( data wpływu wniosku) 

WNIOSEK 

      O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM  

W ROKU SZKOLNYM …………../…………... 

□ stypendium szkolne*                                        □ zasiłek szkolny* 

1. WNIOSKODAWCA ( wypełnia wnioskodawca) 

□ Rodzic □ Pełnoletni uczeń □ Dyrektor szkoły 

2. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia/PESEL   

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

3.DANE UCZNIA 

Imię i nazwisko ucznia  

Data urodzenia ucznia / PESEL   

Imię i nazwisko matki  

Imię i nazwisko ojca  

Adres zamieszkania ucznia  

4. DANE SZKOŁY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ 

Nazwa i adres szkoły, klasa  

Potwierdzam dane zawarte we wniosku: 

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

 ( pieczęć szkoły )                                                                              ( podpis dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej 

                                                                                                                                lub zaświadczenie ze szkoły )  

* niewłaściwe skreślić 
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5. DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM* ZASIŁKU SZKOLNEGO* 

( właściwe zaznaczyć) 

Opis sytuacji materialnej rodziny ucznia: ( □ bezrobocie, □ niepełnosprawność, □ ciężka lub długotrwała choroba,  

□ wielodzietność, □ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, □ alkoholizm, □ narkomania,  

□ rodzina jest niepełna, □ wystąpiło zdarzenie losowe*  - należy opisać 

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

□ Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

 

6. OŚWIADCZAM, ŻE MOJA RODZINA1 SKŁADA SIĘ Z NIŻEJ WYMIENIONYCH OSÓB PROWADZĄCYCH 

WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE I UZYSKUJE DOCHODY: 
1 Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące 

i gospodarujące 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień 

pokrewieństwa 

(w stosunku do 

wnioskodawcy) 

Miejsce 

zatrudnienia lub 

nauki 

( nazwa zakładu  

pracy, szkoły,  

uczelni, ośrodka) 

Wysokość dochodu  

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

Łączny miesięczny dochód rodziny  

Ilość osób w rodzinie  

Dochód na jedną osobę w rodzinie  

Ponadto wystąpiły/nie wystąpiły* dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni: …………………… ha 

przeliczeniowych. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu.  Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia .  

*niewłaściwe skreślić 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 2866



 
 

………………………………………… 

  ( data i podpis wnioskodawcy)              

7. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że uczeń ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje/ nie otrzymuje* inne stypendium o charakterze socjalnym 

ze środków publicznych przyznane 

przez:…………………………………………………………………………………………………………………………………..na 

okres………………………………………………………………………………………………………………….. 

*  niewłaściwe skreślić 

 

…………………………………. 

( data i podpis wnioskodawcy ) 

8. WNIOSKOWANA FORMA POMOCY MATERIALNEJ ( właściwe zaznaczyć ) 

STYPENDIUM SZKOLNE 

1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, realizowanych poza szkołą 

□ 

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakup 

podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu 

edukacyjnego oraz przyborów szkolnych 

□ 

3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania ( nie dotyczy uczniów szkół podstawowych ) 
□ 

ZASIŁEK SZKOLNY 

1. Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym □ 

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym □ 

9. INFORMACJE DODATKOWE – sposób realizacji pomocy 

Proszę o przekazanie należnych świadczeń pomocy materialnej poprzez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

…………………………………. 

( data i podpis wnioskodawcy ) 
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, a poniżej złożonym podpisem  potwierdzam prawdziwość 

danych zawartych  we wniosku i oświadczam, że utrzymuje się z dochodów zgodnie z załączonymi dokumentami. 

Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie o ustaniu przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania pomocy materialnej (np. : przekroczenie obowiązującego kryterium dochodowego na jedną osobę w rodzinie, zmiana 

miejsca zamieszkania ucznia poza teren gminy Stąporków, zaprzestanie uczęszczania ucznia do szkoły, otrzymanie innego stypendium o 

charakterze socjalnym ze środków publicznych ) – zgodnie  z art. 90 o ustawy o systemie oświaty. 

 

 

…………………………………. 

( data i podpis wnioskodawcy ) 

Pouczenie: 

Do  obliczenia miesięcznej wysokości dochodu stosuje się przepisy zawarte w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie 

wlicza świadczeń pomocy materialnej, o których w art. 90 c ust. 2 i 3.2. W przypadku utraty dochodu przez danego członka rodziny należy podać 

dochody członków rodziny z miesiąca złożenia wniosku, a w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

zamiast  zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej. 

W celu udokumentowania dochodów należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z zakładu pracy, dokumenty potwierdzające wysokość 

rent, emerytur, alimentów,  zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie o wysokości dochodu członków rodziny (jednakże 

oświadczenie nie może zastąpić zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o wysokości dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanego 

na zasadach ogólnych oraz  o formie opodatkowania), a także inne dokumenty które stanowią  potwierdzenie okoliczności przedstawionych we 

wniosku. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi mnie do przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wskazanymi 

w treści pouczenia. 

 

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

(data, podpis wnioskodawcy) 

Do wniosku dołączam dokumenty: 

1. Zaświadczenia ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Oświadczenia………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Inne dokumenty……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

( należy podać jakie zaświadczenia / oświadczenia  oraz ich liczbę ) 
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