
  

  

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta 

 w Rudniku nad Sanem 

 

       

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
(pomocy materialnej o charakterze socjalnym) 

na okres od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. 
 

Wnioskodawca ………………………………………………………………………………………. 
(pełnoletni uczeń, rodzice ucznia, dyrektor szkoły/kolegium) 

 

 I. Dane osobowe ucznia/słuchacza ubiegającego się o stypendium 

 1. Nazwisko  

2. Imiona  

3. PESEL ucznia/słuchacza            

4. Data i miejsce urodzenia  

5. Imię i nazwisko ojca  

6. Imię i nazwisko matki  

7. Numer telefonu kontaktowego  

8. Adres e-mail  

II. Nazwa banku i numer konta stypendysty lub przedstawiciela ustawowego np. rodzica 

1. Imię i nazwisko posiadacza rachunku  

2. Stopień pokrewieństwa  

3. Pełna nazwa banku  

4. Numer konta bankowego                           

III. Miejsce zamieszkania i stałego pobytu 

1. Adres zamieszkania 

ul. nr domu             nr mieszkania 

kod pocztowy      -    miejscowość 
2. Adres zameldowania na pobyt stały 

ul. nr domu             nr mieszkania 

kod pocztowy      -    miejscowość 

IV. Uzasadnienie składania wniosku 

1. Oświadczam, że do wspólnego gospodarstwa domowego wchodzą wymienione niżej osoby,  

które w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęły następujące dochody: 

Lp.  Imię i nazwisko 
   Data 

urodzenia 

        Stopień 
   pokrewieństwa 

    Miejsce zatrudnienia 

              lub nauki 
  Źródła dochodu 

Wysokość 
netto 

dochodu w zł 

1     
 

 
   

2 
      

 

 

 

    Nr wniosku 



  

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

                                                                                                                   Dochód razem  

2. Powierzchnia posiadanego gospodarstwa rolnego................................................... hektarów                                        

(liczba) 

    przeliczeniowych  x  288 zł  =  ............................................ zł miesięcznie. 

3. Wyliczenie miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym: 
    a) Suma miesięcznego dochodu z części IV pkt 1 ............  ............................................................................ 

    b) Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego z pkt 2 ......  .......................................................................... 

    c) Dochód razem (a+b) ......................................................... ......................................................................... 

    d) Dochód (c) podzielony przez liczbę członków rodziny: ............................................................................. 
4. Uczeń/słuchacz znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów. Miesięczna 

wysokość dochodu na jedną osobę nie przekracza kryterium dochodowego (514 zł netto), o którym mowa  

w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.  

 Ponadto w rodzinie występują (właściwe  zaznaczyć w kratce x): 

 bezrobocie  niepełnosprawność  ciężka lub długotrwała choroba  wielodzietność   alkoholizm 

lub narkomania   rodzina jest niepełna  brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych  wystąpiło zdarzenie losowe (§4 ust. 1 Regulaminu) 

5. Uczeń *otrzymuje/nie otrzymuje (* niewłaściwe skreślić) inne stypendium o charakterze socjalnym ze  

środków publicznych w wysokości …….................. zł przyznane przez.............................. 

........................................................................... na okres od ...................... do ......................... 

6. * Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna ( *można wpisać kilka 

form zaznaczając w kratce x): 

   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. 
   Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników. 

 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych). 

 

7. Załączniki dołączone do złożonego wniosku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V. Oświadczenia – potwierdzenie prawdziwości danych przez wnioskodawcę 

1. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą. 
2. Oświadczam, że zobowiązuję się powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn stanowiących 

podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

3. Jestem świadomy/a, że należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych

w niniejszym wniosku, dla potrzeb realizacji programu stypendialnego. 

 

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

          (miejscowość i data)                                                                      (czytelny  podpis  wnioskodawcy) 

                                                              

Art. 233 §1 Kodeksu karnego stanowi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 

w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3.” 

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z treścią wyżej cyt. przepisu i własnoręcznym podpisem potwierdzam 

prawdziwość danych zawartych we wniosku stypendialnym.  

 

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

          (miejscowość i data)                                                                    (czytelny  podpis  wnioskodawcy) 

VI. Informacja o szkole 

                                                            (wypełnia szkoła) 

1. Nazwa szkoły/kolegium  

2. Adres szkoły/kolegium 

ul. nr budynku 

kod pocztowy     -    miejscowość 
Ubiegający się o stypendium szkolne jest uczniem klasy  ............. 

 

 

 

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

    (miejscowość i data)                                                                                                        ( pieczęć Szkoły) 

 

VII. Potwierdzenie złożenia wniosku 

Potwierdzam, że wniosek wraz z  

załącznikami został złożony w 

……………………………………………… 

 

 

……….........................................................................            
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek) 

Wniosek zarejestrowano pod numerem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE 

 

1. Pomoc materialna przysługuje: 

a) uczniom szkół publicznych lub niepublicznych (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej), wychowankom 

publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno--wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku 

nauki, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych; 

b) uczniom, którzy pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu 

 w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 514 zł netto (przychód pomniejszony 

o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).  

c) uczniom zamieszkującym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, 

d) uczniom, którzy złożą kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 

w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r. 

2. Wniosek należy wypełnić czytelnie. 

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty: 

- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 

- zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (tylko w przypadku posiadania), 

- w przypadku otrzymywania rent, emerytur – odcinki o wysokości pobieranych świadczeń, 

- w przypadku pobierania zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, nie jest 

wymagane zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia, należy wpisać kwotę otrzymywanych świadczeń. 

5. W przypadku pobierania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych należy przedstawić 

zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości pobieranego stypendium. 

6. W przypadku ubiegania się o stypendia dla kilkorga dzieci wystarczy przedstawić jeden komplet załączników. Przy 

składaniu wniosków należy posiadać oprócz kserokopii, także oryginały wymaganych dokumentów, bądź kopie 

poświadczone urzędowo. 

7. Przyznane stypendium wypłaca się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu faktur, rachunków i 

innych dowodów poniesienia kosztów. 

8. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć 

w szczególności zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych (np. słowniki), stroju sportowego oraz innych 

przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń. 

9. Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem. Wszelkie informacje na temat 

stypendium szkolnego można uzyskać pod nr tel. 015 8762 795. 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr VI/36/2007 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

 


