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………………                                                ……………… 
   Data wpływu                                                                                                                                                 Nr wniosku 

      wniosku         

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE  

POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

 
 STYPENDIUM SZKOLNE  ZASIŁEK SZKOLNY 

 
w roku szkolnym ………. /…………. 

 

I. Dane wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć): 

Rodzic  Pełnoletni uczeń   Dyrektor szkoły/kolegium nauczycielskiego  Prawny opiekun 
 

Imię i nazwisko 

wnioskodawcy 
 PESEL  

Adres zamieszkania  Nr telefonu  

 
II. Dane ucznia/słuchacza ubiegającego się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny: 

 

Lp. 
Dane osobowe 

ucznia/słuchacza 

Nazwa i adres placówki lub 

pieczątka 

Rodzaj 

szkoły 

Data, pieczęć i podpis 

Dyrektora 

1. 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

 

 

 

 

publiczna / 

niepubliczna 

 

PESEL ucznia 

 

Adres zamieszkania ucznia 

 

 

Imię i nazwisko ojca: Imię i nazwisko matki: 

2. 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

 

 publiczna / 

niepubliczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESEL ucznia 

 

Adres zamieszkania ucznia 

 



2 z 6 

 

 
 

Imię i nazwisko ojca: Imię i nazwisko matki: 

3. 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

 

 
publiczna / 

niepubliczna 

 

PESEL ucznia 

 

Adres zamieszkania ucznia 

 

 

Imię i nazwisko ojca: Imię i nazwisko matki: 

4. 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

 

 
publiczna / 

niepubliczna 

 

PESEL ucznia 

 

Adres zamieszkania ucznia 

 

 

Imię i nazwisko ojca: Imię i nazwisko matki: 

5. 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

 

 
publiczna / 

niepubliczna 

 

PESEL ucznia 

 

Adres zamieszkania ucznia 

 

 

Imię i nazwisko ojca: Imię i nazwisko matki: 

6. 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

publiczna / 

niepubliczna 

 

PESEL ucznia 

 

Adres zamieszkania ucznia 

 

 

Imię i nazwisko ojca: Imię i nazwisko matki: 

7. 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

publiczna / 

niepubliczna 

 

PESEL ucznia 
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Adres zamieszkania ucznia 

 

 

Imię i nazwisko ojca: Imię i nazwisko matki: 

8. 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

publiczna / 

niepubliczna 

 

PESEL ucznia 

 

Adres zamieszkania ucznia 

 

 

Imię i nazwisko ojca: Imię i nazwisko matki: 

 
III. Pożądana forma stypendium szkolnego (właściwe zaznaczyć): 

 

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, 

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych 

pomocy naukowych, 

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów), 

świadczenia pieniężne. 

 
IV. Informacje uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej  

Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą z niskich dochodów na osobę                         

w rodzinie, a w szczególności z wystąpienia w rodzinie (zaznaczyć właściwe): 

 

bezrobocia rodzina jest niepełna 

niepełnosprawności alkoholizmu lub narkomanii 

ciężkiej lub długotrwałej 

choroby 

braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczej 

wielodzietności 
zdarzenia losowego (jakiego?) ………………………….. 

………………………………………………………… 

 
V. Informacja o innych stypendiach otrzymywanych przez ucznia ze środków publicznych 

Czy uczeń otrzymuje inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych (zaznaczyć 

właściwe): 

 

Tak (wpisać nazwę instytucji, miesięczną wysokość i okres na jaki zostało przyznane) 

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

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

Nie 
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VI. Forma wypłaty (zaznaczyć właściwe): 

 

gotówka w kasie OPS 

 

przelew bankowy na rachunek w banku ………………………………………………………… nr 

konta    

 

  -     -     -     -     -     -     

 
VII. Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

(łącznie z wnioskodawcą i uczniem ubiegającym się o stypendium): 

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 
Miejsce pracy lub nauki 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
VIII. Dochody netto wymienionych powyżej członków gospodarstwa domowego ucznia  

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu  

z miesiąca, w którym wniosek został złożony, stanowią:  

 

Lp. Rodzaj dochodu 
Wysokość dochodu 

(netto w zł) 

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (łączna kwota) 
 

2. 
Emerytura/renta inwalidzka/socjalna/rodzinna lub świadczenia 

przedemerytalne 

 

3. Umowy o dzieło, umowy zlecenia 
 

4. Zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego 
 

5. Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne 
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6. Zasiłki wypłacane przez OPS (stałe i okresowe) 
 

7. Dodatek mieszkaniowy 
 

8. Zasiłek dla bezrobotnych 
 

9. Alimenty i świadczenia alimentacyjne (zasądzone, dobrowolne) 
 

10. Dochody z gospodarstwa rolnego 
 

11. Dochody z działalności gospodarczej 
 

12. Inne dochody (np. prace dorywcze) 
 

DOCHÓD RAZEM 
 

 

Liczba osób w rodzinie 
 

 

Dochód na jedną osobę w rodzinie  
(suma wszystkich dochodów podzielona przez liczbę osób w rodzinie) 

 

 

 

Uzyskane dochody należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami załączonymi do wniosku. 

 
IX. Załączniki do wniosku potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został 

złożony (zaznaczyć właściwe): 

 

zaświadczenie bądź oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów (dot. osób zatrudnionych na 

umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło), 

oświadczenie o byciu osobą bezrobotną i o wysokości osiąganych dochodów lub ich braku (dotyczy 

osób niezarejestrowanych w PUP), 

zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych ha przeliczeniowych, 

decyzja z ZUS ustalająca prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych lub odcinek emerytury/renty bądź oświadczenie o wysokości emerytury/renty, 

kopia odpisu wyroku sądowego mówiącego o wysokości zasądzonych alimentów, wyciąg bankowy, 

przekaz pocztowy, w przypadku braku wyroku sądu w sprawie przyznania alimentów – pisemne 

oświadczenie strony o wysokości otrzymanych alimentów, 

zaświadczenie bądź oświadczenie dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

kserokopia zeznania podatkowego złożonego za poprzedni rok kalendarzowy, a jeśli w danym roku 

osoba fizyczna nie prowadziła działalności, jej oświadczenie (dot. osób prowadzących pozarolniczą 

działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych), 

oświadczenie osoby fizycznej (dot. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 

opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), 

zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje  

o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy między przychodem a kosztami jego 

uzyskania, dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, odliczonych od 

dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na 

ubezpieczenia zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej (dot. 

dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności 

opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych), 
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zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje  

o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w ZUS (dot. osób prowadzących działalność 

na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), 

inne dokumenty, wymienić jakie: ………………………………………………………………………. 

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

 
X. Oświadczenia wnioskodawcy: 

 

1. Ja, niżej podpisany(a), jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia (art. 90n ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t. j. Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) i oświadczam, że: 

a) wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą a dane podane we wniosku są zgodne ze stanem 

faktycznym, 

b) dołączone do wniosku zaświadczenia dokumentują wszystkie dochody uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku oraz że moja rodzina pozostająca ze mną we wspólnym 

gospodarstwie domowym nie uzyskała żadnych innych dochodów, 

c) zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Międzyrzeczu o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 

szkolnego. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). 
 

 

 

 

 

 

 

  Międzyrzecz, dnia ………………..       .…......…………………………. 
               (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 


