
 

 

Brzeźnica, dnia …………………….. r. 

 

 

 

Dane osobowe wnioskodawcy 

(wypełnić drukowanymi literami): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

          

 

 

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY BRZEŹNICA 

o przyznanie stypendium szkolnego  

 

 
1. Dane osobowe ucznia/słuchacza (wypełnić drukowanymi literami): 

 

2. Informacja o szkole ucznia/słuchacza (wypełnić drukowanymi literami): 

 

 

 

Nazwisko  

Imię  

Adres  

zamieszkania 

 

 

PESEL            

Nr telefonu  

Nr konta 

bankowego 

             

             

Nazwisko  

Imiona  

Nazwisko i imię ojca  

Nazwisko i imię matki  

PESEL ucznia/słuchacza            

Data i miejsce urodzenia   

Adres  

zamieszkania 

 

 

Nazwa szkoły 
 Pieczęć szkoły 

 

Adres szkoły 
 

 

Klasa  



3. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego: 

3.1. Informacja o warunkach i okolicznościach rodzinnych ucznia/słuchacza*: 

             bezrobocie                                                       alkoholizm 

             niepełnosprawność                                          narkomania 

             ciężka lub długotrwała choroba                      niepełna rodzina 

             wielodzietność                                                wystąpienie zdarzenia losowego 

             brak umiejętności wypełniania                       inne – podać jakie:…………………………… 

funkcji opiekuńczo - wychowawczych               ……………………………………………….. 

3.2. Oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny ucznia pozostających 

we wspólnym gospodarstwie domowym: 
 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 
Źródło dochodu 

Wysokość 

dochodu netto 

w złotych 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Łączny dochód rodziny ucznia:  

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia:  
 

4. Pożądana forma pomocy*: 

 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: wyjazdy 

do kina, teatru, na wystawy, zielone szkoły, muzea, wycieczki szkolne itp., naukę języków 

obcych, udział w zajęciach muzycznych, komputerowych, sportowych i innych rozwijających 

uzdolnienia ucznia; 

  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności: zakup podręczników, lektur, 

encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, 

zakup przyborów szkolnych, zakup odzieży sportowej, zakup biurka, krzesła do biurka, lampy 

biurkowej, komputera, akcesoriów do komputera, programów edukacyjnych, drukarki, 

materiałów eksploatacyjnych do drukarki, okularów korekcyjnych, zakup pomocy niezbędnych 

do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych np.: instrumentu muzycznego, sprzętu 

sportowego i innych pomocy, strój galowy wymagany przez szkołę, opłaty za Internet; 

       całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania, w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, 

w szczególności: kosztów przejazdu, zakwaterowania.       
 
*   właściwe zaznaczyć znakiem X 

 



5. Załączniki złożone do wniosku (dotyczące miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 

a  w  przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek zostanie złożony)*: 

5.1. zaświadczenie o wysokości: 

 dochodu netto z zakładu pracy; 

 renty/emerytury (odcinek renty/emerytury); 

 alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie 

komornika); 

 dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej; 

5.2.  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku); 

5.3.  oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy; 

5.4.  zaświadczenie lub potwierdzona w Ośrodku Pomocy Społecznej kserokopia decyzji 

o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek 

pielęgnacyjny, zasiłek wychowawczy);  

5.5.  zaświadczenie lub nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach 

przeliczeniowych albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych; 

5.6.  zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach socjalnych (rodzaj i wysokość) ze środków 

publicznych, które wypłacono w innej instytucji lub oświadczenie o nieotrzymywaniu 

stypendiów socjalnych; 

5.7.  oświadczenie o wysokości dochodu uzyskiwanego z prac dorywczych; 

5.8.  dokumenty potwierdzające opłacanie składek w KRUS; 

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

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

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

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam** się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica. 

 

Świadomy/a** odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  

- Kodeks Karny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. zm.) oświadczam, że dane podane 

przeze mnie we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmian mających 

wpływ na prawo do stypendium szkolnego, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tych 

zmianach organ przyznający stypendium. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  ……………………………………. 
                                                                                                       (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *   właściwe zaznaczyć znakiem X 

 ** niepotrzebne skreślić 

 

 


