
                Załącznik nr 1 

  do Zarządzenia Nr 97/2017
                Burmistrza Bobolic

                                     z dnia  8 sierpnia 2017 r.

data wpływu

         WNIOSEK
                          o ustalenie prawa do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
                                                       – stypendium szkolne
                                            na rok szkolny…………………

                          Wniosek należy wypełnić czytelnie, dużymi drukowanymi literami niebieskim lub czarnym długopisem

I. Dane wnioskodawcy  ( np. rodzice, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły) 

Nazwisko

Imiona

Adres zamieszkania

Kod pocztowy
-

Poczta

Numer telefonu  (stacjonarny 
komórkowy)

II. Dane osobowe ucznia
Nazwisko i imiona 
ucznia/słuchacza
Nr dowodu osobistego (jeśli 
posiada)
PESEL ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Data i miejsce urodzenia

Numer telefonu (stacjonarny, 
komórkowy)

III. Informacja o szkole
Nazwa szkoły

Typ szkoły klasa

Adres szkoły

Ulica Miejscowość

Kod pocztowy - Poczta

IV. Adres  stałego zameldowania
Miejscowość

Kod pocztowy - Gmina

V. Uczeń spełnia następujące kryteria                          (należy zaznaczyć stawiając znak x)

miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
 o pomocy społecznej 



miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie przekracza kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej

VI. W rodzinie ucznia występuje                                        (należy zaznaczyć stawiając znak x)

trudna sytuacja materialna wynikająca  z niskich dochodów na osobę w rodzinie
bezrobocie
niepełnosprawność
ciężka lub długotrwała choroba
wielodzietność
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
alkoholizm lub narkomania
rodzina niepełna
wystąpiło zdarzenie losowe

VII. Wniosek dotyczy następującej formy stypendium
(stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach , należy zaznaczyć stawiając znak x)

1.  całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  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: 
udział w korepetycjach
kursy (językowe, sportowe, artystyczne, itp.)
koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina teatru, muzeum itp.
koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”
Inne zajęcia szkolne i pozaszkolne
ubezpieczenie
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w szczególności:
podręczników (podręczniki, ćwiczenia, lektury, słowniki, atlasy, itp.)

artykułów szkolnych (przybory szkolne niezbędne do prawidłowej realizacji
procesu edukacyjnego w szkole)
obuwia sportowego (np. tenisówki, halówki, trampki, adidasy)

stroju sportowego (np. koszulki sportowe, spodenki sportowe, skarpetki, 
dres, bluza sportowa, spodnie sportowe, bielizna sportowa, klapki na basen 
itp.)
stroju galowego  -inny niż roboczy i sportowy
mundurka szkolnego

okularów korekcyjnych

biurka do nauki, krzesła do biurka, lampki biurowej, organizera na biurko

zakup  komputera  w  tym  tabletu,  monitora,  klawiatury,  myszy,  drukarki,
listwy  antyprzepięciowej,  pamięci  przenośnej  (typu  pendrive),
zakup/wymiana/naprawa  części  do  komputera,  zakup  materiałów
eksploatacyjnych  do  drukarki  (tj.  tusze,  tonery,  papier  itp.)  oraz  zakup
pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów
komputerowych  (pakiet  programów  biurowych,  oprogramowanie
antywirusowe, multimedialne programy edukacyjne i kursy językowe)
pomocy  dydaktycznych  (pokrycie  kosztów  abonamentu  internetowego
od września do czerwca)
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów pracowników służb 
społecznych)

zakwaterowanie i wyżywienie ( internat, bursa, stancja)
czesne na naukę w szkole
dojazdy do szkoły
4. świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach wymienionych 
powyżej nie  jest możliwe



VIII. 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

PESEL Data 
urodzenia

Dochód netto

1 wnioskodawca

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Łączny miesięczny dochód netto całego gospodarstwa domowego
Oświadczam, że moja rodzina składa się z …………. osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym. Dochód netto miesięcznie na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi………………. zł
 ( słownie:……………………………………………………………………………………………………….zł)
Oświadczam, że: 
(wstawić znak x)

otrzymuję  inne  stypendium  o  charakterze
socjalnym ze środków publicznych
Wysokość:…………………
Źródła:…………………….
nie otrzymuję innego stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych

IX. Poświadczenie o uczęszczaniu ucznia/ słuchacza do szkoły/ słuchacza kolegium/ 
ośrodka  (wypełnia dyrektor)

……………………………………………………
              (imię i nazwisko ucznia/słuchacza)
Uczęszcza do klasy  (jest uczniem /słuchaczem)…………………………………………………….

w ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
                                             ( nazwa i adres szkoły lub pieczęć adresowa)

     ………………………………….                                                   ………………………………….  
                           (data)                                                                                  (podpis dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka)

X. Oświadczenie  wnioskodawcy
Oświadczam, że:
               Ja niżej podpisany/a, jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  za złożenie fałszywego oświadczenia stosownie
do art. 75§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego  oraz art. 90n  ust.5a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 1 i art.  27 ust. 2 pkt .            1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13.

Wyrażam zgodę  na  przekazywanie  moich  danych  osobowych  innym  podmiotom realizującym  zadania  pomocy
społecznej.  Celem przetwarzania  danych  osobowych  jest  realizowanie  przez  tutejszy ośrodek:  zadań określonych  ustawą
o systemie  oświaty,  zadań z  zakresu  pomocy społecznej  zleconych  ośrodkowi  przez podmioty uprawnione  na podstawie
odrębnych przepisów, zadań określonych prawem, realizowanych dla dobra publicznego.
               Oświadczam także, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi, na podstawie ww. ustawy o ochronie
danych  osobowych,  uprawnieniach  a  w  szczególności  o  prawie  wglądu  do  swoich  danych  i  prawie  ich  poprawiania,
t.j. o uprawnieniach wynikających  z art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Pouczenie:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobolicach  do  dnia  15  września  danego  roku  szkolnego,  a  w przypadku  słuchaczy  kolegiów pracowników służb



społecznych  do dnia 15 października danego roku szkolnego. 
2. Art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego brzmi:

„Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia
właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod
rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83§ 3 stosuje się odpowiednio”

3. Art. 90n ust. 5a brzmi:
„Oświadczenia,  o  których  mowa  w ust.  4  pkt  3  i  ust.  5,  składa  się  pod rygorem odpowiedzialności  karnej  za  składanie
fałszywych  zeznań.  Składający  oświadczenie  jest  obowiązany  do  zawarcia  w  nim  klauzuli  następującej  treści:  „Jestem
świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia”.  Klauzula  ta  zastępuje  pouczenie  organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

……………………………………………..                                                                 …………………………………….
Miejscowość, data                                                                                                               podpis wnioskodawcy

XI. Informacja o weryfikacji formalnej i merytorycznej
                  (wypełnia pracownik ośrodka)

Ogółem dochód (netto) rodziny wyniósł                               ……………………………
Liczba osób w rodzinie                                                          ……………………………
Dochód rodziny w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł             ……………………………

………………………………                                                                ……………………………..
Miejscowość, data                                                                                             podpis pracownika przyjmującego wniosek           

  XII.  Uzasadnienie przyznania lub odmowy stypendium szkolnego

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

……………………. ……………………… ………………………….
      (miejscowość, data)                                (podpis pracownika ośrodka)       (podpis kierownika ośrodka)




