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WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ  
O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY (rodzica, pełnoletniego ucznia lub dyrektora) 

 1. Nazwisko: 2. Imię: 
 

3. Data urodzenia: 4. PESEL: 
 

5. Stan cywilny: 
 
 

6. Miejsce zamieszkania (dokładny adres): 

7. Telefon/e-mail/fax: 
 

 8. Nr konta bankowego  

                          

 

 

 
 

Wnoszę o przyznanie dla ucznia wymienionego w pkt 2 wniosku: 

stypendium szkolnego w formie: 
 

całkowitego lub częściowego pokrycia 
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych; 

 
pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym (np. zakup podręczników); 
 

całkowitego lub częściowego pokrycia 
kosztów nauki poza miejscem zamieszkania; 
 
świadczenia pieniężnego na cele 

 o charakterze edukacyjnym. 

zasiłku szkolnego w formie: 
 
świadczenia pieniężnego; 

 
pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym. 

 

2. DANE UCZNIA 

1. Nazwisko: 2. Imię: 
 

3. Data urodzenia: 4. PESEL: 
 

5. Imiona rodziców 

6. Miejsce zamieszkania (wypełnić, jeżeli jest inne niż wnioskodawcy): 
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3. INFORMACJA O SZKOLE 
1. Nazwa szkoły: 
 

2. Typ 
szkoły: 

  3. Rok szkolny:  4. Klasa:  
 

  

Potwierdzam dane zawarte w części 3 wniosku 

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

pieczątka szkoły      pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

Łączny dochód rodziny wynosi miesięcznie ..............................................................................zł. 

Średni łączny dochód netto na 1 członka rodziny wynosi miesięcznie ......................................zł. 

 

 

4. DANE WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY (w tym wnioskodawcy i ucznia/ów), na 
którego/ych składany jest wniosek, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 
Dochód netto członków w rodzinie (wraz ze świadczeniem z pomocy społecznej) z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku. 
W skład rodziny wchodzą: 

Lp. Imię i nazwisko Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce pracy, nauki 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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Dane uzasadniające przyznanie: 

stypendium szkolnego w rodzinie ucznia 
występuje: 

bezrobocie; 

niepełnosprawność; 

 ciężka lub długotrwała choroba; 

alkoholizm lub narkomania; 

rodzina wielodzietna; 

rodzina niepełna; 

rodzice (opiekunowie) mają ograniczone 

prawo wykonywania władzy rodzicielskiej; 

inne przyczyny (jakie) .............................. 

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

zasiłku szkolnego w rodzinie wystąpiło: 

 

pożar; 

zalanie domu (mieszkania); 

wypadek; 

śmierć; 

inne (jakie)................................................ 

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

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

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

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

 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, zasiłek 

chorobowy, renta, emerytura, praca dorywcza) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony 

został wniosek, poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego zgodnie z wykazem 

członków gospodarstwa domowego znajdującym się we wniosku; 
 

 W przypadku osób bezrobotnych: 

1) zarejestrowanych w Urzędzie Pracy: 

 zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymanego zasiłku dla 

bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został lub 

 zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i braku prawa do zasiłku dla osób 

bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek, 

2) niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy: 

 pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy oraz o nieuzyskaniu żadnego dochodu w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek; 
 

 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o rodzaju formy opodatkowania 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z tej 

działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek; 
 

 zaświadczenie albo oświadczenie o ilości posiadanych przez członków gospodarstwa domowego 

gruntów rolnych z urzędu gminy, w której są one położone oraz oświadczenie dotyczące faktycznego 

prowadzenia gospodarstwa rolnego (użytkowania rolniczo działki rolnej) lub nieosiąganiu żadnych 

dochodów z posiadanego gospodarstwa rolnego; 
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 zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń rodzinnych za miesiąc 

poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek, 
 

 zaświadczenie albo oświadczenia o wysokości otrzymanego dodatku mieszkaniowego oraz innych 

świadczeń z GOPS za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek, 

 pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 

w którym złożony został wniosek. 

 

Liczba dołączonych wniosków dla kolejnego ucznia: ........................................................................... 

 

Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego za podawanie fałszywych 
danych potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość podanych wyżej informacji oraz 
załączników. 

 

 

........................................................                                   ............................................................................. 
miejscowość, data  czytelny podpis ucznia pełnoletniego, rodzica lub opiekuna 

prawnego ucznia niepełnoletniego 

 


