
WNIOSEK 

O PRZYZNANIE  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

□ Stypendium szkolnego –  termin składania wniosku do dnia 15 września 2017r., w przypadku  

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników  służb 

społecznych  – do dnia 15 października 2017 r.  

□  Zasiłku szkolnego – termin składania wniosku nie dłużej niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku                              

I. Wnioskodawca : 

  

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

/ imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia /słuchacza/ 

 

adres zamieszkania: miejscowość .............................................................................................. 

 

ul. ......................................................nr domu .................. telefon ..............................................  

II. Dane o uczniach zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański, dla których 

wnioskodawca ubiega się o stypendium szkolne/ zasiłek szkolny* 

Lp

. 

Imię i nazwisko  

ucznia i klasa 

PESEL 

 

Adres szkoły Typ szkoły:  
liceum,technikum, 

zasadnicza szkoła 

zawodowa,szkoła 

policealna, kolegia 

i inne 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

    



 

 

 

III. Wnioskowana forma pomocy społecznej (właściwe zaznaczyć znakiem „x”): 

□  całkowite / 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 : 

□  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników 

i innych pomocy naukowych                                                                                      

 □ całkowite /częściowe/ - pokrycie kosztów związanych z  pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania np. opłata na internat, bilety za dojazd do szkoły, opłata za wyżywienie, dotyczy 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy nauczycielskich kolegiów językowych i 

kolegiów pracowników służb społecznych/ 

□ świadczenie pieniężne 

 

IV. Złożenie wniosku uzasadniam : 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
(opisać okoliczności powodujące  trudną sytuację materialną rodziny  - bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała  choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, niepełna  rodzina lub zdarzenie 

losowe ( np. pożar mieszkania, śmierć członka rodziny będącego jej żywicielem, długotrwałą chorobą 

rodziców, ucznia, inne zdarzenia losowe)  w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny 
 

 

V. Informacje na temat sytuacji rodzinnej ucznia/ słuchacza : 

Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym : 

Lp.    Imię i nazwisko   Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewień- 

stwa 

Status zawodowy 

(pracujący,uczeń, student, 

bezrobotny, emeryt, rencista, 

prowadzący działalność 

gospodarczą, gospodarstwo rolne) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

VI. Źródła dochodu netto w rodzinie  (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub w 

przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony) udokumentowane 

załączonymi zaświadczeniami/ stanowią : 

 

Lp. 

 
Źródła dochodu Kwota miesięcznego 

dochodu 

(netto) 

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy  

2. Świadczenia z ośrodka pomocy społecznej – zasiłek 

rodzinny, zasiłek okresowy, zasiłek pielęgnacyjny, 

dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna 

 

3. Emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne  

4. Dochody z  gospodarstwa rolnego ( 1 ha przeliczeniowy 288 

zł) 
 

5. Zasiłek dla bezrobotnych  

6. Dochody z działalności gospodarczej  

7. Alimenty i świadczenia alimentacyjne  

8. Inne dochody  

 ŁĄCZNY DOCHÓD  

 LICZBA OSÓB W RODZINIE  

 DOCHÓD NA JEDNĄ OSOBĘ W RODZINIE  

          

VII. WYPŁATA STYPENDIUM   dot. przekazania środków finansowych  

(właściwe zaznaczyć znakiem „x”):  

 

□  w kasie Urzędu 

□  na moje konto osobiste nr                                                   

                   

 

             

  

1. Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 - tekst jednolity z późn. zm.)za składanie fałszywych 

zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

922 z późn. zm.) 

3. Zobowiązuję się do poinformowania Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego o 

zachodzących zmianach w mojej sytuacji rodzinnej i finansowej, mającej wpływ na 

przyznanie stypendium szkolnego 

 

Nowogród Bobrzański, dnia ………………..          ………………………………………….                                                                         

                                                                                      czytelny podpis wnioskodawcy  

    
1/ 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 

zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, który znajduje się w pkt. 

VIII. 



2/ miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 

szkolne  nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 – tekst jednolity z późn. zm.) tj. 514 zł. netto na osobę w 

rodzinie. 

3/ w przypadku wniosku o zasiłek szkolny nie należy wykazywać dochodów. 

 

VIII.   Zaświadczenie 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim zaświadcza,  

 

iż rodzina Pani//Pana ………………………………………………………………………… 

 

zamieszkała …………………………………………………………………………………… 

korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - podstawa prawna art.  90 n  

ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943  – 

tekst jednolity z późn. zm.). 

 

 

 

                              (pieczątka ośrodka)                                            (podpis)    

 

 

 

Nowogród Bobrzański, dnia ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIE:  

KWALIFIKOWANE ZAKUPY RZECZY I USŁGI W RAMACH STYPENDIUM 

SZKOLNEGO 

 

1. PODRĘCZNIKI; 

2. SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, TABLICE MATEMATYCZNE, LEKTURY SZKOLNE; 

3. TORNISTER, PLECAK SZKOLNY; 

4. OBUWIE SPORTOWE NA W-F  STRÓJ NA W-F np. koszulka sportowa, bluza sportowa, spodenki 

krótkie sportowe, spodnie sportowe , dresy; 

5. KURSY JĘZYKOWE, KOREPETYCJE; 

6. ARTYKUŁY SZKOLNE  - np. piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, 

ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, 

nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina 

itp.;  

7. TUSZE DO DRUKAREK, MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE,PAPIER; 

8. KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA, TABLET, 

9. WYPOSAŻENIE MIEJSCA DO NAUKI – np. biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko; 

10. ZAKUP PRZYRZĄDÓW I ODZIEŻY NIEZBĘDNYCH NA ZAJĘCIA PRKATYCZNE – np. 

mikroskop, nożyczki fryzjerskie,  odzież ochronna itp.; 

11. ZWROT ZA DOJAZDY DO SZKOŁY   –  środkami komunikacji publicznej    

12. OPŁATY ZA INTERNAT I WYŻYWIENIE; 

13. STRÓJ GALOWY (koszula galowa, spódnica galowa, marynarka, spodnie z kantem, obuwie galowe) raz 

na rok szkolny; 

14. OPŁATY ZA INTERNET – za miesiące nauki szkolnej;  

15. INNE POMOCE NIEZBĘDNE DO UDZIAŁU W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH –  np. sprzęt 

muzyczny, strój do judo, sprzęt sportowy itp. 

16. POKRYCIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH, W TYM WYRÓWNAWCZYCH, 

WYKRACZJĄCYCH POZA ZAJĘCIA REALIZOWANE W SZKOLE W RAMACH PLANU 

NAUCZANIA, A TAKŻE UDZIAŁ W ZAJECIACH POZASZKOLNYCH – zajęcia sportowe, 

artystyczne, ogólnorozwojowe – np. opłata za: basen, wycieczkę, naukę gry na instrumencie, naukę tańca 

itp. 

Wszystkie zakupy bądź usługi muszą być udokumentowane fakturami bądź rachunkami 

imiennymi na wnioskodawcę lub ucznia. 

Istotne jest także by np. spodnie, buty itp. miały adnotację „sportowe”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

........................................................................................................................................ 
imię i nazwisko, adres 

 

 

Ja niżej podpisany(a), pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk :  

(kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu  

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) składam 

oświadczenie następującej treści: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nowogród Bobrzański, dnia ..................................                                                     podpis ..... ............................................ 

 

 

 

 

 

 


