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Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym - stypendium szkolne -

1. Dane ucznia:

Imię i nazwisko...............................................................................................................................

Data urodzenia.................................................................................................................................

 Imiona i nazwisko rodziców.................................................................................................................

 Adres zamieszkania..........................................................................................................................

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

 Telefon kontaktowy (dom., kom., zakład pracy) …………………………………………………………..

 Pełna nazwa i adres  szkoły   ………………………………………………………………………………

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

Klasa 
…………………………………………………………………………………………………………...

2.Sytuacja materialna ucznia
L.p. Imię i nazwisko członków rodziny 

pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy, 
nauki

Dochód netto z miesiąca 
poprzedzającego złożenie
wniosku

1.

2.

0.

1.

2.



3.

4.

5.

3. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej *
a) a) całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
b) częściowe  pokrycie  kosztów  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych,  w  tym 

wyrównawczych,       wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 
planu nauczania,

c) udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
d) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników i innych 

pomocy naukowych,
e) całkowite  pokrycie  kosztów  związanych  z  pobieraniem  nauki  poza  miejscem 

zamieszkania,
0) częściowe  pokrycie  kosztów  związanych  z  pobieraniem  nauki  poza  miejscem 

zamieszkania,

4. Inne stypendia o charakterze socjalnym pobierane przez ucznia

………………………………………………………………………………………………
………        (podać rodzaj i kwotę)

5. Opinia dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka w sprawie przyznania uczniowi 
stypendium szkolnego

………………………………………………………………………………………………

….......

………………………………………………………………………………………………

……...

                                          ……………………………………………
                                                                                                                                                (podpis i pieczęć 

dyrektora)

6. Załączniki *
a) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku
b) zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych 

pomocy społecznej
c) inne dokumenty........................................................................................................



Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że 
przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Mrągowo, dnia........................................

                                                                       ………………………………………
( czytelny podpis składającego wniosek)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów 
związanych z przyznaniem pomocy socjalnej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie 
danych osobowych
( Dz. U. Z 1997r.Nr 133, poz.883 z późn.zrn. )

                                                                                        ……..………………………………………..
 ( czytelny podpis składającego wniosek)

* zaznaczyć właściwe


