
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 87/2017 

Wójta Gminy Tomice z dnia 2 sierpnia 2017 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

........................................................................................................................................  
(Imię i nazwisko wnioskodawcy, dodatkowo nazwa szkoły w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor. 
Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły / kolegium) 

 

........................................................................................................................................ 
(adres zamieszkania składającego wniosek) 

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

(nr telefonu kontaktowego  wnioskodawcy) 

11..  Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2017/2018 stypendium szkolnego dla 
ucznia (słuchacza):  

 

A - DANE UCZNIA 

Nazwisko  

Imiona   

Imię ojca  

Imię matki  

Data i  miejsce 
urodzenia 

  

PESEL  

Adres stałego miejsca 
zamieszkania  

miejscowość  

ulica/nr  

kod pocztowy  

 

B - INFORMACJE O SZKOLE (KOLEGIUM) 

Nazwa szkoły  

Typ szkoły  

Adres szkoły  

Klasa   

  

 
22..   Forma świadczenia pomocy materialnej: 

 
(świadczenie może być udzielone w jednej lub kilku formach – należy wybrać formę zaznaczając ją 
znakiem X, a w pozostałych rubrykach omijając) 

 
 

Całkowite lub 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 

Wpisać rodzaj zajęć 
 

 
 
 

 
 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w tym zakup : 

Wpisać rodzaj pomocy 
 
 
 

 
 
 

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania 

 Świadczenia pieniężne, jeżeli udzielenie stypendium w formach wymienionych 
powyżej nie jest możliwe 

 

 

 

 



Strona 2 z 3 

 
33..  Dane uzasadniające przyznanie stypendium:  

 

A – SYTUACJA RODZINNA UCZNIA 

Lp Nazwisko i imię 
Data 
urodzenia 

Miejsce pracy-nauki 
Stopień 
pokrewieństwa 

Wysokość 
dochodu 
miesięcznego  
w zł  (netto) 

1 
 
 

    

2 
 
 

    

3 
 
 

    

4 
 
 

    

5 
 
 

    

6 
 
 

    

7 
 
 

    

8  
 
 

   

 Łączny dochód netto (wszystkich członków rodziny)  

 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z.....................osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym. 
Średni dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: ............................................................zł 
 
Słownie: ..................................................................................................................................................................... 

Czy uczeń 
otrzymuje inne 
stypendium 

wysokość stypendium  

przez kogo przyznane  

B - UZASADNIENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU 

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

 
Do wniosku załączam: 

 
1. Dokumenty potwierdzające  wysokość dochodu netto członków rodziny uzyskanego w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku, tj. : 

a. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, zawierającego 

informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie społeczne; 

b. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenie uzyskiwanego na podstawie umowy 

agencyjnej, zlecenia lub umowy o dzieło, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na 

ubezpieczenie społeczne; 

c. Zaświadczenie, oświadczenie lub nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach 

przeliczeniowych; 

d. Zaświadczenie albo oświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego; 

e. Zaświadczenie albo oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w 

miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) , 

f. Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy , 

g. Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek 

stały, zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy), 

h. Zaświadczenie, oświadczenie lub decyzja z o otrzymywanych świadczeniach pieniężnych  

( zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek wychowawczy, zaliczka alimentacyjna), 

i. Zaświadczenie albo oświadczenie o dochodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
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j. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o 

nieściągalności alimentów, 

k. Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach, 

l. Odcinek renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS, 

m. Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z pracy za granicą i z prac dorywczych 
2. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka (ucznia) do szkoły 
3. Inne dokumenty: 

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

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

Pouczenie: 

 
1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o 

ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.) 

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę 
przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.) 

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty 
z dn. 07.09.1991 r.) 

 
Oświadczenie: 
 
Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i że jestem świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie tajemnicy. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z przyznawania 
pomocy materialnej dla uczniów, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego 
przetwarzania przez osoby trzecie w celach wynikających z przyznawania pomocy materialnej dla 
uczniów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 
922, z późn. zm.). 
    
 
 
 
 
 

Tomice, dnia......................................                     .............................................................................. 

                                                                                                    czytelny podpis wnioskodawcy 

 (jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wniosek należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Tomicach w terminie 
do 15 września 2017 r. w przypadku słuchaczy kolegium (nauczycielskiego, języków obcych, 

pracowników służb społecznych) do dnia 16 października 2017 r. 

 


