
 
                                                                                                                                         Załącznik Nr 2 do  
                                                                                                                                         Uchwały Nr XI/50/07 
                                                                                                                                         Rady Miejskiej w Połańcu  
                                                                                                                                         z dnia 28 czerwca 2007 roku 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO* 
Na podstawie art. 90 n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty           

(j.t. w Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) składam wniosek o przyznanie na rok 
szkolny 20.../20... stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* dla ucznia: 

1. Dane osobowe ucznia 
Nazwisko 
 

Imiona 
 

Imię i nazwisko ojca 
 

Imię i nazwisko matki 
 

Data i miejsce urodzenia ucznia PESEL ucznia 
 

2. Adres stałego zameldowania 
Miejscowość 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Poczta 
 

Kod pocztowy 

3. Adres zamieszkania 
Miejscowość Ulica 

 
Nr domu Nr lokalu 

Poczta 
 

Kod pocztowy 

4. Informacje o szkole 
Nazwa szkoły 
 

Adres szkoły 
 

Typ szkoły (podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna) 

 
W roku szkolnym 20..../20….. 
jest uczniem klasy - ......... . 

5. Dane dotyczące sytuacji w rodzinie 
w rodzinie występuje*: 
1/ bezrobocie, 
2/ niepełnosprawność, 
3/ ciężka lub długotrwała choroba, 
4/ wielodzietność, 
5/ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
6/ alkoholizm, 
7/ narkomania, 
8/ rodzina jest niepełna, 
9/ wystąpiło zdarzenia losowe (podać jakie) ............................................................................. 
6. Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko Data 
urodzenia 

Stopień pokrewieństwa 
w stosunku do ucznia 

Miejsce pracy/nauki 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
*) należy podkreślić właściwe 
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7.  Źródła dochodu netto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym za ostatni miesiąc: 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 

1. Wynagrodzenie za pracę 
 

 

2. Świadczenia rodzinne 
 

 

3. Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, świadczenia 
przedemerytalne 

 

4. Stałe zasiłki z pomocy społecznej 
 

 

5. Dodatek mieszkaniowy 
 

 

6. Alimenty i świadczenia alimentacyjne 
 

 

7. Zasiłek dla bezrobotnych 
 

 

8. Dochody z gospodarstwa rolnego 
 

 

9. Dochody z działalności gospodarczej 
 

 

10. Pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych 
 

 

11. Inne dochody 
 

 

DOCHÓD RAZEM 
 

 

Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie. 

Ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z  późn. zm.) 

 

(Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów) 
 

8. Informacja o otrzymywanych innych stypendiach o charakterze socjalnym  

Uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 
publicznych* 

 
tak 

 
nie 

*)należy podkreślić właściwe 

Wysokość otrzymywanego stypendium ...............................................................zł miesięcznie. 
 
Stypendium zostało przyznane przez: .......................................................................................... 
....................................................... na okres ................................................................................ . 
 

9. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy: 
(stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie) 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 
prowadzonych w ramach nauczania, jak również wykraczających poza ten plan                            
i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
dotyczących w szczególności: 

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów 
komputerowych  i innych pomocy edukacyjnych,  
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania 
fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,  
c) opłat za udział w zajęciach edukacyjnych,  
d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub 
innych imprezach organizowanych przez szkołę, 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat 
czesnego w szkołach niepublicznych, 
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 
podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz 
przyborów szkolnych. 
*) należy podkreślić właściwe 
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Uzasadnienie dotyczące wnioskowanych form pomocy: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

10. Oświadczenie wnioskodawcy 
1. Ja, niżej podpisana/y, uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.)  za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie 
prawdy zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 3, składam stosowne do art. 75 § 2 KPA            
w brzmieniu: „Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub 
stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji 
publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za 
fałszywe zeznania” oświadczenie, iż utrzymuję się z dochodów zgodnie z załączonymi dokumentami.  
 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które 
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego: o zwiększeniu dochodu rodziny lub 
zaprzestaniu uczęszczania ucznia do szkoły,  o otrzymaniu innego stypendium o charakterze 
socjalnym przez ucznia oraz o zmianie miejsca zamieszkania poza obszar gminy Połaniec.  
 

3. Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań 
związanych z niniejszym wnioskiem, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w systemach 
informatycznych oraz kartotekach, ewidencjach, skorowidzach, wykazach itp. Zostałem/am 
poinformowany/a o przysługującym mi prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania               
i kontroli przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  

 

Połaniec, dnia .............................                          .......................................................................... 
                                                                                                          (Podpis wnioskodawcy – ucznia pełnoletniego 
                                                                                                            albo rodzica lub opiekuna prawnego ucznia 
                                                                                                            niepełnoletniego) 

11. Opinia Komisji  
 

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

 

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

 

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

 

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

                                                                            Podpisy:  
 


