....................................., dn. ......................

...................................................
Imię i Nazwisko rodzica
lub pełnoletniego ucznia (słuchacza)

Miejscowość

...................................................
adres zamieszkania
..................................................
telefon

nr konta

__________________________

Data wpływu wniosku
Nr rejestru
Podpis przyjmującego

Wójt Gminy
Zduńska Wola
WNIOSEK
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY
MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
NA ROK SZKOLNY ....../......
I.

RODZAJ POMOCY
1. Stypendium szkolne
2. Zasiłek szkolny
dla ucznia – słuchacza.........................................PESEL

___________

(Imię i Nazwisko)

uczącego się w klasie ...................w Szkole..........................................................................
( Nazwa Szkoły i adres)

(uwaga : zaznaczyć odpowiednią kratkę znakiem X)

II.

We wspólnym ze mną gospodarstwie domowym pozostają niżej wymienieni
członkowie rodziny:

L
p.

Nazwisko i imię

PESEL

Stopień
pokrewieńst
wa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1

Miejsce pracy lub
nauki, inne źródła
utrzymania

Dochód netto

9.
10

III.

Oświadczam, że:

·

nie posiadam/ posiadam* gospodarstwo rolne;

·

nie prowadzę / prowadzę* działalność gospodarczą;

·

nie korzystam/ korzystam* z pomocy społecznej.
(* niepotrzebne skreślić)

Wszystkie podane wyżej informacje, załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte, dotyczące
rodzaju i wysokości dochodów członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym są kompletne i prawdziwe.
IV.

WNIOSKOWANA FORMA POMOCY
1. Całkowite – częściowe pokrycie kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
Rodzaj zajęć, które będą opłacane ze stypendium:
.......................................................................................................................................
Nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia:
.......................................................................................................................................
2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup
podręczników i innych pomocy naukowych.
3. Całkowite-częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów

szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich)
4. Świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na :
..................................................................................................
Podać rodzaj potrzeby o charakterze edukacyjnym

(uwaga : zaznaczyć odpowiednią kratkę znakiem X)

V. UZASADNIENIE WNIOSKU

(Opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną lub zdarzenie losowe
w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny):

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

VI.

Potwierdzenie przez dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia do szkoły/kolegium:

Zaświadczam, że ........................................................................... zamieszkały/a ..............................
(imię i nazwisko ucznia/słuchacza)

........................................ jest uczniem/słuchaczem...........................................................................
(nazwa szkoły/kolegium)

............................................................ klasy ...............w roku szkolnym............................................

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

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

(pieczątka szkoły)

VII.

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

Pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczam, że nie otrzymuję innego
stypendium o charakterze socjalnym.

VIII. Do wniosku załączam:
1. Zaświadczenie o wysokości dochodów rodziny lub o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
2. Inne dokumenty (wymienić jakie) .........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem
faktycznym.
Zgodnie z art. 90o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zobowiązuje się
do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałych zmianach w sytuacji materialnej mojej
rodziny oraz zmianie warunków stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego.
..............................................
Podpis składającego wniosek
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