
Strona 1 z 3 
 

Wągrowiec, dnia……….…………..  

  

WNIOSEK  

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

 

–  stypendium szkolnego w roku szkolnym ……. / …..…  

 

1. Dane osoby składającej wniosek:  

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Adres zameldowania  

Telefon  

 

2. Wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego dla:  

Dane ucznia 

Nazwisko  

Imiona   

Imię i nazwisko ojca  

Imię i nazwisko matki  

PESEL ucznia            

Data i miejsce urodzenia 

ucznia 

 

 

 

Adres zamieszkania ucznia 

 

 

Adres zameldowania 

 

 

Potwierdzenie uczęszczania ucznia do szkoły 

 

Potwierdzam, że …………………………………………………….jest uczniem kl. …………….. 

 

Szkoły …………………………………………………………………w roku szkolnym ……/……. 

 
Potwierdzenie szkoły (pieczątka szkoły, data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej): 
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*publiczna, niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, niepubliczna  

3. Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych 

(właściwe podkreślić): 

                                            Tak                                            Nie                        

Jeśli TAK, to jakie i w jakiej wysokości: ………………………………………………………… 

 

4. Wnioskuję o przyznanie świadczenia w formie pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym poprzez refundację poniesionych wydatków. 

5. Uzasadnienie wniosku – sytuacja materialna i rodzinna (właściwe podkreślić):  

 

A. Rodzina jest niepełna:                                    Tak                                 Nie                        

B. W rodzinie występuje:  

      a) bezrobocie,                                               Tak                                  Nie                                

      b) niepełnosprawność,                                  Tak                                 Nie  

      c) ciężka lub długotrwała choroba,              Tak                                  Nie   

      d) wielodzietność,                                        Tak                                  Nie 

      e) alkoholizm lub narkomania,                     Tak                                 Nie            

      f) rodzina zastępcza,                                     Tak                                 Nie  

      g) pełne sieroctwo.                                       Tak                                  Nie  

 

6. Wystąpiło zdarzenie losowe lub inne okoliczności mogące stanowić uzasadnienie wniosku:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Dochód na  osobę w rodzinie 

 

 

Miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi: 

 

……………………zł 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb udzielenia i realizacji pomocy materialnej                  

o charakterze socjalnym uczniom (stypendium szkolne) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz na podstawie art. 90p ust. 1 

ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) – udzielanie 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. 

 
 

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

               miejscowość, data                                    podpis ucznia pełnoletniego albo 

 rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego 
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Pouczenie 

 

1) Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września danego roku 

szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku 

szkolnego. Wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Wągrowcu przy ul. Krótkiej 4c,  

2) 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.). 

3) 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. )  

4) 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.)  

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią pouczenia:    ................................................................. 
                                                                                                                            (data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

DECYZJA W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA 

(WYPEŁNIA OŚRODEK) 

 

Ogólny dochód netto całego gospodarstwa domowego z miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku 
 

Ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym 

(łącznie z uczniem, na którego składany jest wniosek) 
 

Dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: 

 
 

Rodzaj dysfunkcji: 

 
 

Przyznana pomoc 

 
 

 

 

 

 
Wągrowiec, dnia ....................................................................  


