WNIOSEK O PRZYZNANIE WIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O
CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW (Stypendium szkolne)
DANE OSOBOWE I ADRESOWE
Nazwisko, imiona
ucznia/słuchacza
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania
Ulica
Poczta, kod pocztowy
Imiona i nazwisko rodziców
Telefon

PESEL

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIA

* Stypendium w formie wiadczenia pieniężnego
*Całkowitego lub czę ciowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

*Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególno ci zakupu
podręczników

*Całkowitego lub czę ciowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania
DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA
wiadoma (-y) odpowiedzialno ci za podanie nieprawdziwych danych o wiadczam, że:
Moja rodzina składa się z …………osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 redni miesięczny dochód netto, na jedną osobę w mojej rodzinie wyniósł………………………………….…..zł
Słownie…………………………………………………………………………………………………………..….zł
Pobiera/m inne stypendia socjalne, jeżeli tak to proszę napisać, jakie i w jakiej wysoko ci……………………..…
Krótkie uzasadnienie wniosku:

…………………..……………
Data i podpis wnioskodawcy

POŚWIADCZENIE DYREKTORA O UCZĘSZCZANIU UCZNIA/SŁUCHACZA DO SZKOŁY
Nazwa szkoły
Adres, kod pocztowy
Klasa do której uczęszcza
uczeń
……………………………………
Data i podpis Dyrektora

*Odpowiednio zaznaczyć

O WIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY
I . Imię i nazwisko o ucznia/uczennicy

1) ………………………………..PESEL……………..
2) ………………………………..PESEL……………..
3)………………………………...PESEL……………..
4)…………………………………PESEL…………….

1. Miejsce zamieszkania(miejscowo ć)………………………………………………………..
Kod pocztowy………………………………………
Gmina

……………………………………….

2. Imiona rodziców……………………………………
II.
O wiadczam, że rodzina ucznia/uczennicy – wnioskodawcy składa się z niżej wymienionych osób
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
Lp

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Miejsce pracy –
nauki

Stopień
pokrewieństwa
wobec
wnioskodawcy

Miesięczna
wysoko ć
dochodu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego

Miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie wynosi ………………….zł.
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

…………………………………………………………………….
/podpis jednego z rodziców lub opiekuna, pełnoletniego ucznia/

Imię i Nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania
………………………………………………………
………………………………………………………

DEKLARACJA WYBORU

WIADCZENIA

Wybieram:
1. Stypendium w formie wiadczenia pieniężnego



2. Stypendium w formie:
 Całkowitego lub czę ciowego pokrycia kosztów udziału w
zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą,
 Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w
szczególno ci zakupu podręczników,
 Całkowitego lub czę ciowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania.



Odpowiednio zaznaczyć








Uwaga:
Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocze nie.

……………………………………………………
/podpis wnioskodawcy/

