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Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

1. Dane wnioskodawcy: 
Nazwiska i imiona rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia/słuchacza 

 

Adres zamieszkania / zameldowania 

 

 Numer telefonu 

 

 

2. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 
    a) stypendium szkolnego 

b) zasiłku szkolnego* 

           *podkreślić pozycję , która dotyczy 

3. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne: 
Nazwisko i imię ucznia/słuchacza 

 

PESEL 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

Adres zamieszkania 

 

Adres zameldowania, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania 

 

Rodzaj szkoły (podstawowa, gimnazjum, 

ponadgimnazjalna – zawodowa, liceum, 

technikum, inne) 

 

Nazwa szkoły 

Adres szkoły/ Nr telefonu 

 

Klasa 
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4. Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie pozostaje .................................. 
                                                                                                     (liczba osób) 

W skład rodziny wchodzą: 

Lp. Nazwisko i imię Stopień 
pokrewieństwa 

PESEL Adres szkoły lub adres miejsca 
pracy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

5. Pożądaną formą stypendium (zasiłku)* szkolnego jest: 
 

I. Całkowite (częściowe)* pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania. 

II. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup 
podręczników i innych pomocy naukowych. 

III. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania 
(dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych)  

IV. Świadczenia pieniężne 
 

V. Refundacja udokumentowanych wydatków rzeczowych w szczególności kosztów zakupu 
podręczników do nauki, słowników, encyklopedii, przyborów szkolnych, stroju na zajęcia 
wychowania fizycznego, edukacyjnych programów komputerowych, itp. 
 

        Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną rodziny lub zdarzenie losowe w 

przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny) 

 6.  Na podstawie załączonych dokumentów oświadczam, że dochód miesięczny (netto) na 

jedną osobę w rodzinie wyniósł ........................................................ zł. 

7. Do wniosku załączam następujące dokumenty (proszę zakreślić): 

1. Zaświadczenie z zakładu pracy bądź oświadczenie o dochodzie netto 

2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku uzyskania dochodu z działalności 

gospodarczej,  

3. Odcinek od renty, emerytury bądź decyzja z ZUS-u bądź oświadczenie 

4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego bądź oświadczenie  

5. Zaświadczenie  z Urzędu Gminy o posiadanej powierzchni ha przeliczeniowych 

gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy  

6. Zaświadczenie bądź oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów 

7. Zaświadczenie bądź oświadczenie o pobranych świadczeniach rodzinnych 

8. Zaświadczenie bądź oświadczenie o pobranych zasiłkach i dodatkach z pomocy Społecznej, 

9. Zaświadczenie bądź oświadczenie o pobranych stypendiach o charakterze socjalnym ze 

środków publicznych, 

10. Zaświadczenie bądź oświadczenie o innych dochodach uzyskanych przez członków 

Rodziny, 

11. Zaświadczenie o kwocie świadczonych alimentów na rzecz innych osób, 

12. Zaświadczenie ze szkół uczniów ubiegających się o stypendium oraz członków Rodziny 

będących studentami, 

13. Inne dochody …………………………………………………………………………….. 

 
8. Oświadczam, że pobieram / nie pobieram* inne stypendium socjalne – kwota ....................... 

 

9. Oświadczenie 
 

1. Świadoma/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym               
„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
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podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów  
związanych z przyznaniem pomocy socjalnej z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.             
o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. z 2016, poz. 922 ) 

3. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Boronów o zmianie lub ustaniu 
przyczyn , które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego , a także o fakcie 
zaprzestania nauki przez ucznia. 

 

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

         ( miejscowość i data ) 

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

                                                                               (podpisy składających wniosek)  

* niepotrzebne skreślić 

 


