
 

 

 

 

 

         

              WNIOSEK  DO  BURMISTRZA  MIASTA  SANDOMIERZA 
           o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

        za okres od 1 września …… roku do 30 czerwca ……… roku. 

 

A. Wypełnia wnioskodawca 

 

Wnioskodawcą jest: 

 □ojciec / matka/opiekun prawny dziecka do ukończenia 18 roku życia   □ dyrektor szkoły / kolegium                   

 □ uczeń pełnoletni 

Imię i nazwisko wnioskodawcy…………………………………………………………… 

 

Adres……………………………………………………………………………………….  

 

Telefon kontaktowy…………………… 

 

I. Dane dotyczące ucznia / słuchacza / wychowanka  

  

Imię i nazwisko 

 

 

 

Data urodzenia 

 

 

Miejsce zamieszkania 

 
Imię i nazwisko ojca                                               Imię i nazwisko matki 

 
Nazwa i adres szkoły / kolegium, do której uczeń / słuchacz uczęszcza w roku szkolnym ………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………….. Klasa/rok nauki………………… 

 

 

 

II. Wnioskowana forma stypendium szkolnego inna niż świadczenie pieniężne 
a) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza 

realizowane w ramach planów nauczania, także poza szkołą ( proszę wymienić jakie )  

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

b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników ( proszę 

wymienić jaka ) 

……………………………………………………………………………………… 

c)  pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania  

      ( dla    uczniów szkół ponadgimnazjalnych i kolegiów – proszę podać rodzaj kosztów ) 

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

       d)   inne formy ( proszę wymienić jakie ) 

……………………………………………………………………………………… 
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III. Dane uzasadniające przyznanie pomocy materialnej 

 

       Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

 

  

Lp. 

                       

Imię i nazwisko 

    Data 

urodzenia 

     Stopień 

pokrewieństwa  

      Miejsce      

  pracy / nauki 

  Wysokość      

dochodu w zł. 

     ( netto )            

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

  

 

 

Oświadczenie o dochodach wszystkich osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym za miesiąc sierpień 20… r.  winno być udokumentowane 

odpowiednimi zaświadczeniami. 
( Uwaga:    w przypadku korzystania rodziny ze świadczeń pieniężnych, otrzymywanych z pomocy 

społecznej,  zamiast  zaświadczeń  o  dochodach  należy  dołączyć   zaświadczenie  o korzystaniu ze 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w sierpniu 20... roku . Studiujący członkowie rodzin winni 

przedstawić zaświadczenie o pobieraniu bądź nie pobieraniu stypendium w wyższej uczelni ).   

 

Dochody z gospodarstwa rolnego ( ilość hektarów przeliczeniowych wg. nakazu 

płatniczego pomnożyć przez ….. zł.) -   …….. ha przeliczeniowych x ….. zł. ..................... 
( ….. zł - dochód z 1 ha przeliczeniowego ustalony zapisem art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej ) 

 

Inne źródła dochodu: 

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego  ………………………………. zł. 

b) zasiłek z pomocy społecznej                                        ………………………………  zł. 

c) dodatek mieszkaniowy                                                 ………………………………  zł. 

d) alimenty                                                                       ……………………………...    zł. 

e) inne dochody ( proszę wymienić jakie ) …………………………………………….   zł. 

Razem dochody gospodarstwa domowego za miesiąc: ……………………………..   zł. 

 

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie wynosi       ……………… zł. 

 

 

 

IV. Uzasadnienie wniosku: 

( proszę wskazać i udokumentować, czy występuje w rodzinie bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina 

niepełna ) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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     Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we 

wniosku do celów związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia      

10 maja 2018 roku O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1000 ) 

 

 

    Świadomy  odpowiedzialności karnej oświadczam, że dane i informacje zawarte we 

wniosku są zgodne z prawdą. 

 

 

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

               data                                                                         czytelny podpis wnioskodawcy    

 

Oświadczam, że niezwłocznie zawiadomię o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 

przyznania stypendium  szkolnego. 

 

 

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

               data                                                                         czytelny podpis wnioskodawcy    

 

Wiadomym mi jest, że niniejszy wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu na ten 

cel środków z budżetu państwa. 

 

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

                                                                                                     podpis wnioskodawcy      

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że pobieram / nie pobieram*  inne(go)  stypendium o charakterze socjalnym 

ze środków publicznych. 

Jeżeli tak, proszę podać miesięczną kwotę otrzymywanego stypendium ………………….. 

oraz okres, na jaki zostało ono przyznane  ………………………………………………… 

 

 

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

                                                                                    podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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B.   Wypełnia  dyrektor  szkoły / kolegium 

 

 

 

 
Pieczęć szkoły / kolegium 

 

 

 

                                                  Opinia  dyrektora  szkoły / kolegium 

 
Opinia powinna zawierać następujące informacje:  

- czy uczeń powtarza bądź powtarzał klasę, 

- frekwencja (przyczyny nieobecności), 

- sytuacja materialna rodziny ucznia, 

- formy pomocy, których szkoła udzielała, 

- czy uczeń korzysta z dodatkowych zajęć (gdzie i jakich), 

- czy dyrektor (pedagog, wychowawca) popiera wniosek i jaką formę pomocy proponuje? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

……………………….  dnia  ……………………..                     …………………………….. 

                                                                                                         pieczęć i podpis dyrektora 

 

 

 

 

C. Wypełnia organ przyznający stypendium 

              

ٱ    Wniosek spełnia kryteria uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego zgodnie  

z regulaminem. Wysokość przyznanego stypendium wynosi ……………………………. 

 

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

 

 Wniosek nie spełnia kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium szkolnego  ٱ 

z następujących przyczyn ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

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