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Załącznik nr 1 
do Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie gminy Bobolice 

WNIOSEK 

o ustalenie prawa do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

 – stypendium szkolne na rok szkolny 20____/20_____ 

 

I.  WNIOSKODAWCA 

□ RODZIC / OPIEKUN PRAWNY NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

□ PEŁNOLETNI UCZEŃ 

□ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA, KOLEGIUM 
 

 

II. DANE WNIOSKODAWCY 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA 
(nie wypełnia dyrektor szkoły)  

TELEFON  
 

 

III. DANE UCZNIA 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA  

DATA URODZENIA  

PESEL  

ADRES ZAMIESZKANIA  

IMIĘ I NAZWISKO MATKI  

IMIĘ I NAZWISKO OJCA  
 

 
 

IV. INFORMACJE O SZKOLE 

NAZWA SZKOŁY  

TYP SZKOŁY  KLASA  

ADRES SZKOŁY 

 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY: 

 

 

 

 

                               (data, pieczątka szkoły, podpis dyrektora) 
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V. DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 

W RODZINIE WYSTĘPUJE (właściwe zaznaczyć) 

BEZROBOCIE  

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  

CIĘŻKA LUB DŁUGOTRWAŁA CHOROBA  

WIELODZIETNOŚĆ  

BRAK UMIJEJĘTNOŚCI WYPEŁNIANIA FUNCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  

ALKOHOLIZM LUB NARKOMANIA  

RODZINA NIEPEŁNA  

ZDARZENIE LOSOWE  
 

 

VI.  WNIOSKOWANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO (stypendium może być udzielone w 
jednej lub kilku formach) 

□ 

CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH, W TYM WYRÓWNAWCZYCH, 
WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAJĘCIA REALIZOWANE W SZKOLE W RAMACH PLANU NAUCZANIA, A TAKŻE UDZIAŁU 
W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH POZA SZKOŁĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI KOSZTÓW NAUKI JĘZYKÓW 
OBCYCH, ZAJĘĆ SPORTOWYCH, INFORMATYCZNYCH, TANECZNYCH, RECYTATORSKICH I INNYCH ZAJĘĆ 
POSZERZAJĄCYCH WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA, WYCIECZEK SZKOLNYCH, WYJŚĆ DO KINA I TEATRÓW 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ 

□ 

POMOC RZECZOWA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM, a w szczególności zakup: podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, 

książek do nauki języków, lektur szkolnych (audiobooków) itp., tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych, 
encyklopedii, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy 
komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi, tornistra, plecaka lub torby szkolnej (1 szt. na rok szkolny), obuwia 
sportowego (adidasy, trampki, tenisówki - łącznie 3 pary w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec), cena 
jednostkowa nie może przekroczyć 300,00 zł za parę, stroju na zajęcia wychowania fizycznego (dres, koszulki na zajęcia sportowe, 
spodenki, leginsy, skarpetki itp.), artykułów szkolnych (przybory szkolne niezbędne do prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego w 
szkole), przyborów do nauki zawodu, określonych przez szkołę dodatkowych przedmiotów lub usług związanych z profilem nauki, 
zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole wymagane lub zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę, tuszy do 
drukarek komputerowych, komputera, oprogramowania komputerowego –  (system operacyjny, oprogramowanie biurowe - edytory tekstu, 
arkusze kalkulacyjne, itp.); urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, klawiatura, myszka, drukarka, skaner, urządzenie 
wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, modem, router, itp.) – wykorzystywanych do celów dydaktycznych, pomocy dydaktycznych (pokrycie 
kosztów abonamentu internetowego od września do czerwca), okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego oraz innych przedmiotów 
rehabilitacyjnych przepisanych przez lekarza i uznanych za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej w zakresie nierefundowanym przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia lub z pomniejszeniem refundacji, biurka do nauki i krzesła. 

□ 
CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 
UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH.  

 

 
 

VII. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA / SŁUCHACZA 
Oświadczam, że moja rodzina* składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym 
* rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 

LP. Imię i Nazwisko  

Stopień 

pokrewieństwa  

 

Źródło dochodu 
PESEL 

Data urodzenia 
Dochód  netto  

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
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9      
ŁĄCZNY DOCHÓD NETTO CAŁEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO (w zł)  

 

 
 

Członkowie mojej rodziny są zobligowani do płacenia alimentów na rzecz innych osób spoza gospodarstwa 

domowego  

  

Lp.  Imię i nazwisko osoby zobowiązanej  Miesięczna kwota zasądzonych/płaconych alimentów  

1      

2      

 

 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z ……….. osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym. Dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wyniósł..................................zł. 
 
 

VIII. UCZEŃ OTRZYMUJE INNE STYPENDIUM O CHARAKTERZE SOCJALNYM ZE ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH (właściwe zaznaczyć) 

                      □                                                                                                              □ 

                 TAK (należy uzupełnić poniższą tabelę)                                                     NIE 

NAZWA INSTYTUCJI, KTÓRA 
PRZYZNAŁA STYPENDIUM  

Miesięczna wysokość stypendium  
 

 
 

IX.  FORMA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM 

□ 
RACHUNEK 

BANKOWY 

                          

□ GOTÓWKA WE WSKAZANYM BANKU 

 

 

Oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz że niezwłocznie 
powiadomię podmiot realizujący wypłatę świadczenia o rezygnacji z nauki lub zaprzestania 
realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia. 

 
 
 
 

                                                                             
data i podpis wnioskodawcy    

pieczęć, jeśli wnioskodawcą jest dyrektor szkoły   
 



4 / 5 

 

Oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się do gromadzenia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 

edukacyjne i przedstawienia ich na żądanie organu. 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o zmianie adresu oraz innych zmianach 

mających wpływ na uprawnienie do pobierania stypendium szkolnego. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
 

  
                                                                                            

 data  i   podpis rodzica / opiekuna prawnego   lub pełnoletniego ucznia  
 
 

WYPEŁNIA URZĄD 

PRZYZNAJE SIĘ STYPENDIUM  SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNYM I 
MERYTORYCZNYM 

NIE PRZYZNAJE SIĘ STYPENDIUM  

 

……………………………….  

Data i podpis pracownika 
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POUCZENIE 

 
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: 

• uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego 
danego roku szkolnego, 
• słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych- do dnia 15 października danego roku szkolnego. 
W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu (art. 90 n ust. 7 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.). 
2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia niezbędnymi do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny są dokumenty 
potwierdzające dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu w miesiącu złożenia wniosku m.in.: 
■ w przypadku osób uzyskujących dochód z tytułu zatrudnienia, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej itp.: 
> zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego informacje o wysokości: potrącanej zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych, kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne  
i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego, składki na ubezpieczenie chorobowe oraz potrąceń komorniczych z tytułu zobowiązań 
alimentacyjnych, 
■ w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 
na zasadach ogólnych - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy zawierające 
informacje o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy 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 ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że dochód ustala się, dzieląc 
kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, 
 w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby, 
w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie 
wnioskodawcy zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 
■ w przypadku osób uzyskujących rentę, emeryturę, świadczenia chorobowe, rehabilitacyjne należy przedłożyć aktualne decyzje przyznające  
w/w świadczenia. 
Ponadto (jeżeli dotyczy): 
> wyrok (lub oświadczenie wnioskodawcy) o wysokości otrzymywanych lub świadczonych na rzecz innych osób alimentów, 
> zaświadczenie, decyzję lub oświadczenie wnioskodawcy o miesięcznej wysokości uzyskiwanych świadczeń socjalnych (dodatek mieszkaniowy, 
stypendia itp.) 
> zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11, 12 i 13 ustawy o pomocy społecznej; 
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej 
dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby 
samotnie gospodarującej, 2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 
12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej 
dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za 
który uzyskano dochód. 
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 
wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 
> (jednorazowy dochód przekraczający pięciokrotność kryterium dochodowego rodziny, uzyskany w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie 
wniosku oraz jednorazowy dochód należny za dany okres). 
> inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny. 
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast 
zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej (art. 90 n ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z póź. zm.). 
3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma 
obowiązek wykorzystać stypendium szkolne zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. Zgodnie z art. 90o ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty rodzice ucznia, bądź pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są 
obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn (zmiana dochodu rodziny, zaprzestanie nauki, 
zmiana miejsca zamieszkania, zmiana składu rodziny), które stanowiły podstawę do przyznania stypendium szkolnego.  


