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WNIOSEK 

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 

O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNE 

 

Wnioskodawca: 

( kto składa wniosek) 

- Rodzice ucznia: …………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

- Pełnoletni uczeń: ………………………........................................................................................ 

-Dyrektor szkoły /kolegium /ośrodka ………………………………………………………………………..……... 

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………………….……. 

 

1. Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………………………..…..... 

Data urodzenia ucznia:…………………………………………, wiek ucznia w latach………………………... 

Pesel    

Miejsce zamieszkania ucznia:……………………………………………………………................................. 

 Imię i nazwisko matki ucznia:……………………………………………………………………………………....... 

Imię i nazwisko ojca ucznia:………………………………………………………………………………………........ 

Nazwa i adres szkoły (kolegium, ośrodka), klasa do której uczeń uczęszcza:..………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 

Typ szkoły*:   ………………………………………………………………………………………………………………....... 

(*należy wpisać odpowiedni typ szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum 
ogólnokształcące uzupełniające, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa, 
szkoła policealna, kolegium, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy) 
 
 

2. Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………………………..…..... 

Data urodzenia ucznia:…………………………………………, wiek ucznia w latach……………………….. 

Pesel    

Miejsce zamieszkania ucznia:……………………………………………………………................................ 

 Imię i nazwisko matki ucznia:……………………………………………………………………………………...... 

Imię i nazwisko ojca ucznia:………………………………………………………………………………………....... 

Nazwa i adres szkoły (kolegium, ośrodka), klasa do której uczeń uczęszcza:..………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 

Typ szkoły*:   ………………………………………………………………………………………………………………....... 

(*należy wpisać odpowiedni typ szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum 
ogólnokształcące uzupełniające, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa, 
szkoła policealna, kolegium, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy) 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

  

           

  



 
 

3. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej: 

 

L p. Rodzaj formy stypendium Opis 

1. Pokrycie kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych organizowanych w szkole 
(opisać rodzaj zajęć oraz wskazać szkołę 
która je organizuje) 
 

 

2. Pokrycie kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych organizowanych poza 
szkołą 
 (opisać rodzaj zajęć oraz wskazać 
 ich organizatora) 
 

 

3. Pomoc rzeczowa o charakterze 
edukacyjnym  
(wskazać nazwę rzeczy, będących 
przedmiotem pomocy)  
 
 

 

4. Pokrycie kosztów związanych z 
pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania3 
(wskazać rodzaj kosztów oraz miejsce 
ich ponoszenia) 

 

5. w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli  
inne formy pomocy są niemożliwe, 
udzielenie stypendium w formach, 
o których mowa w 1 – 4  nie jest celowe 

 

 

 

4. Informacja o sytuacji rodziny ucznia. 

W rodzinie ucznia występuje: 

a) Bezrobocie 

b) Niepełnosprawność 

c) Ciężka lub długotrwała choroba 

d) Wielodzietność 

e) Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

f) Alkoholizm 

g) Narkomania 

h) Niepełna rodzina 

i) Zdarzenie losowe  

j) Inne( jakie?)……………………………….................. 

 

 

5. Informacja o pobieraniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych:  

-nazwa stypendium i nazwa jednostki, która stypendium przyznała………………………………………… 

-miesięczna kwota otrzymywanego stypendium:……………………………………………………………… 

-okres na jaki stypendium zostało przyznane:…………………………………………………………………… 

 



 

 

 

        6. Uzasadnienie wniosku:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Liczba członków rodziny ucznia wynosi………….. osób. 

8. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą. 

9. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Fredropol o ustaniu przyczyn, 

które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego: zmiana wysokości dochodu rodziny, liczby 

członków rodziny, przerwanie nauki, ukończenie przez ucznia 24 roku życia, otrzymaniu innego 

stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia, zmianie miejsca zamieszkania – poza obszar gminy 

Fredropol. 

10. W przypadku przyznania stypendium, wyrażam zgodę na zmianę decyzji w sprawie przyznania 

stypendium szkolnego w zakresie wysokości i okresu przyznania stypendium 

w całym roku szkolnym 2017/2018. 

11. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w bazie 

danych Gminy Fredropol dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z 

art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych      z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z dnia 

28.06.2016 r. poz. 922 ). 

 

 

 

 

 

…………………………….....……………………………………………….. 

………………………………………… (czytelny podpis wnioskodawcy) 

                            (data) 

  

 

 

 


