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WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - 

STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V lub X .  

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O 

CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNEGO  
 

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

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

 

  

1. Dane osobowe wnioskodawcy (należy zaznaczyć stawiając X) 

□ Rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia 
 

□ uczeń pełnoletni □ dyrektor szkoły 
 

 

Imię (imiona) 

 

Nazwisko 

 

Obywatelstwo 

 

Numer PESEL  

           

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 1 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

Gmina / dzielnica 

Miejscowość Kod pocztowy  

  -    

Adres poczty elektronicznej3) 

Ulica 
Nr domu                      Nr 

mieszkania 
Nr telefonu3) 

2)Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie posiadasz numeru PESEL. 
3) Dane nieobowiązkowe.  

2. Dane osobowe ucznia 

 

Imię (imiona) 

 

Nazwisko 

 

Obywatelstwo 

 

Numer PESEL  

           

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 1 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

Gmina / dzielnica 

Miejscowość Kod pocztowy  

  -    

Adres poczty elektronicznej3) 

Ulica 
Nr domu                      Nr 

mieszkania 
Nr telefonu3) 

 

3.Informacja o szkole do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 20…/20… 

Nazwa szkoły Klasa 

Miejscowość Kod pocztowy  

  -    

Ulica Nr domu                      Nr mieszkania 

 

 

 

 



 

2 

 

4.Sytuacja społeczna w rodzinie ucznia 

W rodzinie występuje (proszę zaznaczyć znakiem X): 

□ bezrobocie 

□ niepełnosprawność 

□ ciężka lub długotrwała choroba 

□ wielodzietność 

□ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych  

□ alkoholizm 

□ narkomania 

□ rodzina jest niepełna 

□ wystąpiło zdarzenie losowe 

□ inne istotne okoliczności…………………………………………………………………………………….. 
 

5.Wnioskowane formy pomocy  (należy zaznaczyć znakiem X jedną lub kilka form) 

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także udział w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych poza szkołą  

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, atlasów, 
przyborów szkolnych – w tym tornistrów, plecaków, zeszytów i innych materiałów papierniczych, zakupu stroju 
sportowego koniecznego do udziału w zajęciach wychowania fizycznego, instrumentów muzycznych i innych 
pomocy naukowych 

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w wycieczkach, zielonych szkołach, wyjściach do kin 
i teatrów itp. imprezach  

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w 
przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów                                                                                                    

6.Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia 

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

gospodarstwie   domowym: 

Lp. Nazwisko i imię PESEL Miejsce pracy - nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

(matka, ojciec, 

syn, córka) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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7.Dochody gospodarstwa domowego  

Dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej (kwoty podawane należy 

udokumentować stosownym zaświadczeniem lub innymi wskazanymi dokumentami).  

Za dochód uważa się – sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 

lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i 

źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:  

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych  
2)  koszty uzyskania przychodu; 

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;  
4) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.  
Do dochodu nie wlicza się świadczeń, o których mowa w art. 90 d ust. 8 ustawy o systemie oświaty. 

UWAGA: 

Należy dołączyć zaświadczenia dla wszystkich członków rodziny, którzy w momencie składania wniosku o przyznanie 

stypendium są osobami pełnoletnimi.  

Rodzaj źródła dochodu 
Imię i nazwisko osoby uzyskującej 

dochód 

Wysokość 

dochodu 

(netto) 

umowa o pracę, umowa zlecenie umowa o dzieło 

itp.  

(zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach) 

TAK □ NIE □ 

  

 
 

  

Działalność gospodarcza  

(zaświadczenie z urzędu skarbowego) TAK □ NIE □ 
  

Zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy wypłacany 

przez ZUS 

(zaświadczenie z ZUS) 
TAK □ NIE □ 

  

  

praca za granicą  

(umowa, zaświadczenie, oświadczenie) 
TAK □ NIE □ 

  

  

emerytura / renta, świadczenie / zasiłek 

przedemerytalny  

(zaświadczenie z ZUS)   

TAK □ NIE □ 

  

  

zasiłek rodzinny wraz z dodatkami  TAK □ NIE □   

Fundusz alimentacyjny 

 
TAK □ NIE □   

zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne  

 
TAK □ NIE □   

dodatek mieszkaniowy 

(oświadczenie o pobieraniu dodatku)  
TAK □ NIE □   
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świadczenia pomocy społecznej – zasiłek stały / 

okresowy  

(oświadczenie o pobieraniu świadczeń)  

TAK □ NIE □   

alimenty – otrzymywane dobrowolnie lub w wyniku 

egzekucji  

(w przypadku nieściągalności zaświadczenie 

od komornika)  

TAK □ NIE □ 

  

  

świadczenia dla bezrobotnych 

(zaświadczenie o nie pobieraniu / pobieraniu 

świadczeń wydane przez Powiatowy Urząd Pracy 

dołączyć w przypadku innego organu niż PUP 

Wodzisław Śl.)   

TAK □ NIE □ 

  

  

Dochód z gospodarstwa rolnego (zaświadczenie lub 

oświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych) 
TAK □ NIE □   

stypendia z wyłączeniem stypendium szkolnego np. 

stypendium unijne, praktyki zawodowe 

(zaświadczenie o pobieraniu świadczeń) 

TAK □ NIE □ 

  

  

Inne dochody np. praca dorywcza, pomoc 

rodziny itp. (oświadczenie, zaświadczenie)  
TAK □ NIE □ 

  

  

  

Jednorazowe dochody uzyskane w ciągu 12 

miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku, przekraczające pięciokrotnie kwoty 

kryterium dochodowego rodziny, 

w przypadku osób w rodzinie (iloczyn kwoty 600 zł 

i osób w rodzinie) np. - odprawa pieniężna, 

gratyfikacja, odszkodowania od pracodawcy itp. 

- sprzedaż lokalu mieszkaniowego, użytkowego 

- spadek, darowizna 

- odszkodowania 

- inne 

TAK □ NIE □ 
  

ŁĄCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO:   

Rodzaj wydatku 
Imię i nazwisko osoby dokonującej 

świadczenia 

Wysokość 

świadczenia 

alimenty świadczone na rzecz innych 

osób(zaświadczenie, postanowienie 

wraz z dowodem wpłaty) 

TAK □ NIE □ 

  

 
 

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ NA RZECZ INNYCH OSÓB:   

Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego (zgodnie z 

załączonymi dokumentami) (łączny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o łączną 

wysokość świadczeń na rzecz innych osób  podzielony przez liczbę osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym) 
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8. Oświadczenie 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce. 

W zakresie informacji, o których mowa w art. 90n ust. 4 pkt 3 i ust.  5 ustawy o systemie oświaty (tj. dane uzasadniające 

przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie 

albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej) oświadczam, że: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

 

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

miejscowość i data 

 

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

podpis wnioskodawcy 

9. Informacja o numerze konta, na które ma być przekazane stypendium 

 

 

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

miejscowość i data 

 

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

podpis wnioskodawcy 

 

                                                              POUCZENIE 

I. Zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów regulują przepisy rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

II. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie 

tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm 

lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

III. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł 

IV. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej. 

V. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został 

złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2) koszty uzyskania przychodów 

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone 

w odrębnych przepisach; 

4) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

VI. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 

VII. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze motywacyjnym, jednorazowego pieniężnego 

świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. 

VIII. 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 dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której 

mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przypadku przekroczenia powyższej kwoty stypendium szkolne nie przysługuje. 

IX. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku, 

a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku. 

X. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznaniu stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt IX. 

XI. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto (wskazane w części D wniosku) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku 

utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. 

XII. Oświadczenia, o którym mowa w pkt XI, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

XIII. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić tutejszy OPS o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 

przyznania stypendium szkolnego, np. zmiana miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, zwiększenia dochodów członków gospodarstwa 

domowego ucznia. 

XIV. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

XV. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi przyznanie pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym (stypendium szkolnego) wskazanymi w treści pouczenia. 

 

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

miejscowość i data 

 

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

podpis wnioskodawcy 
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Informacja o weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku (wypełnia podmiot realizujący świadczenie) 

□ wnioskodawca spełnia kryteria przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

□ wnioskodawca nie spełnia kryteriów przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  
 

Ogółem dochód rodziny w miesiącu   ............................................ r. wyniósł ........................... 

Liczba członków rodziny ............................................. 

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł ...................................................... 

Uwagi:  

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

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

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

 

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

data weryfikacji 

 

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

                     pieczątka i podpis pracownika 

 


