
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 

stypendium szkolnego w  roku szkolnym 2015/2016 
WNIOSKODAWCA (Rodzic, opiekun prawny) 

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

Nazwisko ucznia  

Imię/imiona ucznia  

Imię ojca  

Imię matki  

Nazwa szkoły  

Klasa  

PESEL  

Adres zamieszkania: 

Kod pocztowy  Poczta  

Miejscowość  Nr domu  

Ulica  Nr telefonu 

/aktualny/ 
 

Świadoma (y) odpowiedzialności karnej (art. 233 par.1 Kodeksu karnego) za podanie 

nieprawidłowych danych oświadczam, że: 

- moja rodzina składa się z .........osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym  

- średni miesięczny dochód netto, na jedna osobę w mojej rodzinie wynosi .................zł, 

słownie:.................................................................................................................................. 

Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w rodzinie: 

- trudna sytuacja materialna wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  

- występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm, 

narkomania, rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe, * 

- ................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................... 
*właściwe podkreślić    

Pożądaną formą stypendium szkolnego jest: 

1. całkowite/częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu 

nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.  

Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacane ze stypendium: 

…………………………………………………………………………………………… 
(podać rodzaj zajęć) 

prowadzone przez …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) 

2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup 

podręczników i innych pomocy naukowych 

3. całkowite/częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskim kolegiów 

języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). 
  

…………………………………………………. 

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 



 

INFORMACJA O SZKOLE: 

Pełna nazwa szkoły  

Typ szkoły i klasa  

Adres szkoły  

Nr telefonu  

 

 

……………………………………. 

Pieczęć szkoły 

 

 

………………………………………….. 

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

 

 

ZAŚWIADCZENIE Z EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy: 

PESEL 

Miejsce zamieszkania 

Imiona rodziców 

Powyższe dane potwierdza Urząd Gminy w Zakrzewie – w przypadku zameldowania 

na terenie gminy,  

 

Zakrzew, dn………………………………... 

 

……………………………………………… 
Podpis i pieczęć pracownika ewidencji ludności 

 

Oświadczenie o dochodach rodziny, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku, tj ……………………………. 2015 r. 

 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób i w podanym wyżej okresie 

dochody członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 

wynosiły: 

Lp Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Miejsce 

pracy/nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość 

dochodu 

netto zł 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:  

   

Średni łączny dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego miesięcznie  

wynosi:...........................zł 



 

ZAŚWIADCZENIE Z REFERATU FINANSOWEGO 

Urząd Gminy w Zakrzewie potwierdza, że Pan/i …………………………………………… 

zam…………………………………………………….. posiada gospodarstwo rolne 

o powierzchni…………………………..hektarów przeliczeniowych 

 

Zakrzew, dn……………………………… 

 

……………………………………………… 
Podpis i pieczęć pracownika referatu finansowego 

 

ZAŚWIADCZENIE z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie 

GOPS w Zakrzewie potwierdza, że Pan/i …………………………………………… 

zam…………………………………………………….. pobiera: 

Rodzaj pomocy……………………………………………………………………….. 

Z tytułu:………………………………………………………………………………. 

 

Zakrzew, dn……………………………… 

 

……………………………………………… 
Podpis i pieczęć pracownika GOPS 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.  

Dołączone do wniosku zaświadczenia i oświadczenia dokumentują wszystkie dochody 

uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przez moja rodzinę. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 926 ze zm.).  

Ponadto oświadczam, że jestem świadom(a) praw i obowiązków związanych z realizacją 

pomocy materialnej dla uczniów.  

Zostałem/am poinformowany/a o konieczności powiadomienia w ciągu 7 dni organu, który 

przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium, o każdej 

istotnej zmianie sytuacji materialnej, a w szczególności o poprawie tej sytuacji. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.     

  

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

podpis rodzica lub prawnego opiekuna  

 

 W załączeniu (zaznaczyć krzyżykiem): 

 zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 

 zaświadczenie o wysokości świadczeń z pomocy społecznej 

 decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego  

 zaświadczenie z PUP 

 zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, nakaz płatniczy 

 kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub oświadczenie o otrzymywaniu 

dobrowolnych alimentów 

 odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 

 zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodu za rok poprzedni lub oświadczenie 

o wysokości dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 

 inne……………………………………………………………………………… 



INFORMACJE DODATKOWE 

Sposób dokumentowania dochodu i ustalanie miesięcznego dochodu: 

1. W przypadku zatrudnienia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy 

o wysokości dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. 

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: 

a. opodatkowanej na zasadach ogólnych – zaświadczenie z urzędu skarbowego 

o dochodzie osiągniętym w poprzednim roku podatkowym. Dochód należy 

podzielić na ilość miesięcy, w czasie których prowadzona była działalność. 

Za dochód uważa się przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, 

obciążenie należnym podatkiem, opłacone składki zdrowotne i społeczne, 

związane z prowadzeniem tej działalności. W przypadku, gdy w roku 

poprzednim nie prowadzono działalności, za dochód przyjmuje się kwotę 

zadeklarowaną w oświadczeniu osoby prowadzącej działalność. 

b. opodatkowanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu – na podstawie 

oświadczenia podatnika o wysokości dochodu. W tym przypadku do wniosku 

należy dołączyć zaświadczenie urzędu skarbowego o formie opodatkowania 

i dowód opłacenia składek ZUS. 

3. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – ilość hektarów przeliczeniowych 

(pow. 1 ha przeliczeniowego) pomnożona przez zryczałtowaną kwotę 250,00 zł. 

Od dochodu należy odjąć składkę KRUS – część miesięczną wyłącznie właścicieli 

gospodarstwa. W przypadku wydzierżawienia gruntów zryczałtowany dochód jest 

doliczany przez ich użytkowników. Właściciel gospodarstwa wydzierżawionego musi 

doliczyć do dochodu czynsz płacony mu przez dzierżawcę. 

4. W przypadku korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – zaświadczenie o rodzaju 

i wysokości świadczeń. 

5. W przypadku otrzymywania alimentów – kwotę miesięcznych alimentów doliczamy 

do dochodu rodziny. Osoba płacąca alimenty ma prawo odliczyć ich wysokość od 

dochodu na podstawie np. potwierdzenia przelewu. 

6. W przypadku pobierania emerytury lub renty – odcinek za miesiąc poprzedzający 

złożenie wniosku. 

7. W przypadku bezrobocia – decyzja z PUP o zarejestrowaniu (w przypadku 

otrzymywania zasiłku – odcinek za ostatni miesiąc). 

8. W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu (np. z tytułu umowy o dzieło lub 

z tytułu sprzedaży nieruchomości, samochodów itp.) w ciągu 12 miesięcy przed 

złożeniem wniosku – do dochodu należy doliczyć 1/12 kwoty dochodu 

jednorazowego. 

9. W przypadku uzyskania dochodu z tytułu prac dorywczych – oświadczenie. 

 

Do dochodu nie wlicza się: 

1. Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o których mowa w ustawie o systemie 

oświaty (np. stypendium za wyniki w nauce). 

2. Jednorazowych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy). 

3. Wartości świadczeń w naturze. 

4. Świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych. 

 

Prosimy o podpisanie wniosku we wszystkich wskazanych miejscach! 

 

Kryterium dochodowe (456 zł na osobę w rodzinie) musi być spełnione w każdym 

miesiącu, za który przyznano stypendium. 


