
 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

w roku szkolnym ………………………… 

(stypendium szkolne, zasiłek szkolny) 

 

 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 
      (ucznia, słuchacza, wychowanka* ) 

2. Imiona i nazwisko rodziców ………………………………………………………………… 

3. Adres stałego zameldowania ………………………………………………………………… 
      (ucznia, słuchacza, wychowanka* ) 

4. Data i miejsce urodzenia, PESEL …………………………………………………………… 
        (ucznia, słuchacza, wychowanka* ) 

5. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………... 

6. Adres szkoły …………………………………………………………………………………. 

7. Klasa …………………………………………………………………………………………. 

8. W przypadku przyznania stypendium szkolnego proszę o udzielenie stypendium w formie: 

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

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

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

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

9. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia – załącznik Nr 1 do wniosku. 

 

10. Krótkie uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

*  niepotrzebne skreślić 



11. Oświadczam, że otrzymuję/nie otrzymuję*  innego stypendium o charakterze socjalnym ze 

środków publicznych. 

 

        ………………………………………
                podpis ucznia, słuchacza, wychowanka 

 

 Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym 

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza …………. zł. 

 

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

 

 

………………………………………  …………………………………………… 
                     miejscowość, data                            podpis 

                                         (pełnoletniego ucznia, słuchacza,  
                     wychowanka, rodzica, opiekuna innego wnioskodawcy) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*  niepotrzebne skreślić 

 
o Wniosek składa się w terminie do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 

października danego roku szkolnego. 

o Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, pełnoletni uczeń lub Dyrektor szkoły są 

zobowiązani niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy Sulmierzyce o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 

stypendium szkolnego. 

o Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

o Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 



Załącznik Nr 1 do wniosku 

 

Dane dotyczące gospodarstwa domowego 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym (dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej) 

 

(do niniejszego oświadczenia należy załączyć odrębne zaświadczenie o dochodach dla każdej niżej 

wymienionej osoby) 
Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Miejsce pracy - nauki Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość 

dochodu 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego 

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ………………………………………… zł 

 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu 
 

 

 

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

                          miejscowość, data                                                                                                             podpis 

                                                                                                                   (pełnoletniego ucznia, słuchacza, wychowanka, rodzica, opiekuna 
                                                                                                                                                   innego wnioskodawcy) 

 

 

Załączniki 

1. Zaświadczenie o dochodach*  



 


