
Załącznik nr 2 do Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Nr ……WNIOSEK  
Szczecin 
z dnia …................... 2007 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
 
I. DANE WNIOSKODAWCY  (rodzic, pełnoletni uczeń, opiekun prawny, instytucja) 
Nazwisko  
Imię  
Adres 
zamieszkania  

 

Kod pocztowy       Miejscowość  
Województwo   Telefon kontaktowy  
 
II. DANE OSOBOWE UCZNIA   
Nazwisko i imię ucznia  
PESEL ucznia            
Nazwisko i imię ojca/nr dowodu   
Nazwisko i imię matki/nr 
dowodu 

  

Data i miejsce urodzenia ucznia   
 
III. ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA  
Miejscowość/ nr domu  
Kod pocztowy       Poczta   
  
 
IV. INFORMACJA O SZKOLE, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2008/2009 
Nazwa szkoły  
Typ szkoły  Klasa   
Kod pocztowy       Poczta   Nr telefonu  

 
 
 
 

 
Pieczęć nagłówkowa szkoły 

OPINIA DYREKTORA SZKOŁY 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                Podpis osoby wydającej opinię 
 
 
 

Data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Skórzec 
 
…………………………………………………… 



V. UCZEŃ SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE KRYTERIA naleŜy zaznaczyć spełniane kryteria wstawiając          
      znak x 
  
Kryterium dochodowe 
 Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złoŜenia wniosku 

(sierpień) nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) tj. kwoty 351 zł netto 

W rodzinie występuje (naleŜy zaznaczyć te okoliczności, które są poświadczone, załączonymi do wniosku,  
                                                wymienionymi dokumentami.) 
 bezrobocie – zaświadczenie z Urzędu Pracy 
 niepełnosprawność – orzeczenie o niepełnosprawności członka rodziny 
 cięŜka lub długotrwała choroba – zaświadczenie lekarskie 
 wielodzietność – w przypadku 3 lub więcej dzieci  
 brak umiej ętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych – zaświadczenie 

kuratora sądowego, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub dyrektora szkoły 
 alkoholizm – zaświadczenie poradni lub gminnej komisji rozwiązywania problemów  

                              alkoholowych 
 narkomania – zaświadczenie poradni 
 uczeń pochodzi z rodziny niepełnej – oświadczenie rodzica  
 wystąpiło zdarzenie losowe – zaświadczenie odpowiedniego organu  
 
VI. INFORMACJA O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ U CZNIA  
VI. 1. Członkowie gospodarstwa domowego 
 
Oświadczam, Ŝe w mojej rodzinie jest………….. osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 
 
L.p. Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieńs
twa 

PESEL Miejsca pracy 
lub nauki 

  
 

             

  
 

             

  
 

             

  
 

             

  
 

             

  
 

             

  
 

             

  
 

             

  
 

             

  
 

             

 



VI.2. Informacja o dochodach w rodzinie 
 

 
Źródło dochodu 

 
Nazwisko i imię osoby 
uzyskującej dochód 

Wysokość 
dochodu netto 

miesięcznie 
Wynagrodzenie za pracę (umowa o pracę, 
umowa zlecenie, umowa o dzieło)   
Działalność gospodarcza (zaświadczenie  
z urzędu skarbowego)   
Emerytura/renta, zasiłek przedemerytalny 
(przekaz lub przelew pienięŜny)   
Świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny, 
dodatki, zaliczka alimentacyjna, zasiłek 
pielęgnacyjny) 

  

Świadczenia z GOPS – zasiłek 
stały/okresowy, dodatek mieszkaniowy, inne 
(zaświadczenie o pobieraniu) 

  

Alimenty – otrzymywane dobrowolnie lub  
w wyniku egzekucji)   
Świadczenia dla bezrobotnych 
(zaświadczenie z urzędu pracy)   
Dochód z gospodarstwa rolnego 
(zaświadczenie o wielkości gospodarstwa w ha 
przeliczeniowych) 

  

Stypendia, praktyki zawodowe 
(zaświadczenie)   
Inne (jakie) 
 (oświadczenia, zaświadczenia)   
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego  
 
Oświadczam, iŜ miesięczny dochód na 1 członka rodziny wynosi ………………………. zł.  
  
(słownie …………………………………………………………………………….. zł) 
 
VII. WNIOSKOWANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z udziałem w zajęciach, w tym  
       wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu  
       nauczania, a takŜe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. 

□ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza  
       miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i publicznych  
       kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów  
       pracowników słuŜb społecznych. 

□ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. 
 
Oświadczam, Ŝe uczeń/słuchacz nie otrzymuje innego stypendium o charakterze socjalnym 
ze środków publicznych  
 
 
                                                                                                ……………………………………………… 
                                                                                                   (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 



OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  
„Oświadczam, Ŝe: 
- zostałem/am poinformowany/ana, iŜ naleŜność z tytułu nienaleŜnie pobranego stypendium szkolnego 
podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji’; 
- zostałem/am poinformowany/ana o obowiązku niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy Skórzec  
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, a takŜe o fakcie 
zaprzestania nauki przez ucznia”; 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej  zart. 233 § 1 Kodeksu Karnego, oświadczam,  
Ŝe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym 
podpisem; 
- zapoznałem/am się z zasadami przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów; 
- wyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd Gminy 
Skórzec w celach stypendialnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
 
 
                                                                                                  ……………………………………………. 
                                                                                                               (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
                                
 
 

 
 
ADNOTACJE KOMISJI STYPENDIALNEJ 
 
 
SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM 
FORMALNYM 
 

□ spełnia wymagania formalne 

□ nie spełnia wymagań formalnych 

  
OPINIA KOMISJI  
 

□ opinia pozytywna  

 
□ opinia negatywna 
 

 
DATA ROZPATRZENIA WNIOSKU 

 

 
 
 
        PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI 


