
Wójt Gminy Kuźnica

WNIOSEK
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia zamieszkałego na

 terenie Gminy Kuźnica w roku szkolnym ………………………...

Część A

rodzic pełnoletni dyrektor 
opiekun prawny uczeń szkoły

1. Dane osoby składającej wniosek

• Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………

• Adres zamieszkania ………………………………………………………………………..

• Telefon ……………………………………………………………………………………..

• PESEL ……………………………………………………………………………………..

2. Wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego dla:

Lp. Imię i nazwisko ucznia PESEL ucznia Pełna nazwa szkoły do 
której uczęszcza uczeń 

Klasa

1.

2.

3.

4.

5.

6.



3. Sytuacja rodzinna i dochodowa ucznia

Dane  członków  rodziny  ucznia  oraz  wysokość  i  rodzaj  dochodu  rodziny  z  miesiąca  poprzedzającego
złożenie wniosku

Lp. Imię i nazwisko Stopień
pokrewieństwa

Rodzaj dochodu Miesięczna wysokość
dochodu netto w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Łączny dochód netto rodziny wynosi ………………………………………………………………..

Dochód  umożliwiający  ubieganie  się  o  stypendium  szkolne  jest  to  miesięczny  dochód  (netto)rodziny
uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w
którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. 

4. Informacja uzasadniająca przyznanie pomocy materialnej:

Wniosek  o  przyznanie  pomocy materialnej  motywuję  trudną  sytuacja  materialną,  wynikającą  z  niskich
dochodów na osobę w rodzinie. Ponadto w rodzinie występuje (właściwe podkreślić)

a) bezrobocie,

b) niepełnosprawność,

c) ciężka lub długotrwała choroba,

d) wielodzietność,

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

f) alkoholizm lub narkomania,

g) rodzina niepełna

5. Wnioskowana forma udzielenia pomocy:

1) całkowite  lub  częściowe  pokrycie  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych,  w  tym  wyrównawczych,



wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą (nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe
itp.)  realizowane  przelewem  na  rachunek  bankowy  podmiotu  prowadzącego  zajęcia,  po
przedstawieniu przez wnioskodawcę rachunku wystawionego przez prowadzącego zajęcia;

2) pomoc  rzeczowa o  charakterze  edukacyjnym w szczególności  na  zakup podręczników i  innych
książek wspomagających realizację procesu edukacyjnego, przyborów szkolnych stroju sportowego
poprzez dokonanie zwrotu kosztów zakupu towaru , na podstawie faktur lub rachunków lu innych
dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki;

3) całkowite  lub  częściowe  pokrycie  kosztów  związanych  z  pobieraniem  nauki  poza  miejscem
zamieszkania, w szczególności pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie, bursie, itp., dojazdu
do  szkoły  środkami  komunikacji  zbiorowej  poprzez  dokonanie  zwrotu  kosztów  poniesionych
wydatków na  zakup usług  na  podstawie  przedłożonych  przez  wnioskodawcę  faktur,  rachunków
dowodów wpłaty, biletów miesięcznych. (właściwe podkreślić) 

6.  Otrzymywane inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych przez uczniów
wymienionych w pkt 2

Lp. Imię i Nazwisko ucznia Rodzaj stypendium Miesięczna  wysokość
otrzymywanego
stypendium

1.

2.

3.

7. Oświadczenie:

1) Zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do przyznania stypendium szkolnego.

2) Oświadczam,  że  powyższy wniosek  został  wypełniony zgodnie  z  prawdą  i  jestem świadomy(a)
odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233 § 1 Kodeksu karnego w związku z  zeznaniem
nieprawdy.

3) Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania organu przyznającego stypendium o zmianie
sytuacji  materialnej  mojej  rodziny  oraz  ustaniu  przyczyn,  które  stanowiły  podstawę  przyznania
stypendium szkolnego.

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych
z przyznaniem pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych

8. Wypłata stypendium szkolnego (proszę zaznaczyć właściwe):
   w kasie Urzędu Gminy Kuźnica
  przelewem na rachunek bankowy (proszę podać numer rachunku bankowego)

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

………………………………… ………………………………………..



Miejscowość, data czytelny podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć:

1.  zaświadczenia  lub  oświadczenia  dotyczące  wszystkich  pełnoletnich  osób  w  rodzinie  o  wysokości
osiąganych dochodów

2. zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych

3.  zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej

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.

Pouczenie:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego.

2.  Wnioskodawcą mogą być rodzice,  opiekunowie prawni dziecka,  pełnoletni  uczeń,  dyrektor szkoły do
której uczeń uczęszcza.

3. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o
której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w
danym roku szkolnym.

5.  Miesięczna  wysokość  dochodu  na  osobę  w rodzinie  nie  może  przekroczyć  kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
163 ze zm.)

6. Miesięczna wysokość dochodu rodziny jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 -13 ustawy o
pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
zasiłku  celowego,  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  albo  motywacyjnym,  przyznanych  na
podstawie ustawy o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze.

8. Przyjmuje się,że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięcznym w kwocie ustalonej w art.8
ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.

9.  W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia,  którego rodzina korzysta  ze świadczeń
pieniężnych  z  pomocy  społecznej  zamiast  zaświadczenia  o  wysokości  dochodów  przedkłada  się
oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej.

10.  Stypendium  szkolne  wstrzymuje  się  albo  przypisuje  do  zwrotu  w  przypadku  ustania  przyczyn
uzasadniających przyznanie stypendium.

11.  Należności  z  tytułu  nienależnie  pobranego świadczenia  podlegają  ściągnięciu  w trybie  przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zapoznałem/am się z pouczeniem

…………………………………………………………………….

(data i podpis wnioskodawcy)



Część B

Wypełnia podmiot realizujący pomoc materialną

1. Dochody członków rodziny osiągnięte w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – rodzina

uzyskała dochód netto - ………………………………. zł

2. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie wyniósł ……………………….. zł

3. Wniosek zakwalifikowano do przyznania stypendium w kwocie ……………………………… zł

 na okres ……………………………………………………………………………………………….

4. Wniosek rozpatrzono odmownie (podać przyczynę) ………………………………………………

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

Kuźnica, …………………………. ……………………………………..

(podpis pracownika)


