
Wnioskodawca      Strzyżewice, dnia …………………….. 

…………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica, pełnoletniego ucznia) 
 

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

…………………………………………………… 
(dokładny adres) 

 

…………………………………………………… 
(Nr PESEL) 

…………………………………………………… 
(telefon kontaktowy) 

 

        Wójt Gminy Strzyżewice 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* 

 

Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego 

dla ucznia: 

I. Dane osobowe. 

1. Dane ucznia: 

Nazwisko i imię ucznia: ………………………………………………………………... 

 

Imiona i nazwisko rodziców: …………………………………………………………... 

 

Data urodzenia ucznia: …………………………. Nr PESEL: ………………………… 

 

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

 

W roku szkolnym 2017/2018 jest uczniem ……………………… klasy  

 

………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres szkoły) 

2. Dane ucznia: 

Nazwisko i imię ucznia: ………………………………………………………………... 

 

Imiona i nazwisko rodziców: …………………………………………………………... 

 

Data urodzenia ucznia: …………………………. Nr PESEL: ………………………… 

 

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

 

W roku szkolnym 2017/2018 jest uczniem ……………………… klasy  

 

………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres szkoły) 



3. Dane ucznia: 

Nazwisko i imię ucznia: ………………………………………………………………... 

 

Imiona i nazwisko rodziców: …………………………………………………………... 

 

Data urodzenia ucznia: …………………………. Nr PESEL: ………………………… 

 

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

 

W roku szkolnym 2017/2018 jest uczniem ……………………… klasy  

 

………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres szkoły) 

4. Dane ucznia: 

Nazwisko i imię ucznia: ………………………………………………………………... 

 

Imiona i nazwisko rodziców: …………………………………………………………... 

 

Data urodzenia ucznia: …………………………. Nr PESEL: ………………………… 

 

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

 

W roku szkolnym 2017/2018 jest uczniem ……………………… klasy  

 

………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres szkoły) 

5. Dane ucznia: 

Nazwisko i imię ucznia: ………………………………………………………………... 

 

Imiona i nazwisko rodziców: …………………………………………………………... 

 

Data urodzenia ucznia: …………………………. Nr PESEL: ………………………… 

 

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

 

W roku szkolnym 2017/2018 jest uczniem ……………………… klasy  

 

………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres szkoły) 

 

II. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego 

1. Opis sytuacji materialnej ucznia oraz wskazanie potrzeb edukacyjnych: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

2. Sytuacja rodzinna ucznia (należy uwzględnić wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w 

faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) 

 

L.p. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy - nauki Miesięczny dochód 

netto 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

Razem dochód netto  

 

3. Oświadczam, że kwota miesięcznego dochodu (netto)  rodziny uzyskanego w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi w przeliczeniu na 1 członka 

rodziny : ……………………… zł, 

Jestem świadoma (y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

(art. 90n ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) 

 
 

 

       …………………………………………………. 

        podpis czytelny wnioskodawcy   

4. Uczeń nie otrzymuje innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych* 

Uczeń otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych w kwocie ……………. zł* 
 

  

*niepotrzebne skreślić 

 

5. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej ( inna niż pieniężna ): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 



6. Przyznane stypendium/zasiłek szkolny należy przekazać na konto bankowe o nr 

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

prowadzone przez bank ………………………………………………………………. 

 

7. Do wniosku załączam (załączniki potwierdzające informacje podane przez 

wnioskodawcę w treści wniosku): 

1. ………………………………………………………………………………………, 

2. ………………………………………………………………………………………,   

3. ………………………………………………………………………………………, 

4. ………………………………………………………………………………………, 

5. ………………………………………………………………………………………, 

6. ………………………………………………………………………………………, 

7. ………………………………………………………………………………………, 

8. ………………………………………………………………………………………, 

 

8. Pouczenie: 

1. Wnioski nie zawierające potwierdzonego dochodu rodziny, jej faktycznego stanu 

osobowego, nie mogą być rozpatrywane zgodnie z Regulaminem. 

2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium są obowiązani niezwłocznie 

powiadomić Wójta Gminy Strzyżewice o zwiększeniu dochodu rodziny lub 

skreśleniu ucznia ze szkoły, o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze 

socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania – poza obszarem gminy 

Strzyżewice. 

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

9. Oświadczenia: 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, 

w celu przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), 

- świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej  z art. 233 § 1 kodeksu 

karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych we 

wniosku 

 

      

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

 

  

Kryteria dochodowe: 

1. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może być wyższe niż kwota, o której mowa w art. 8 

ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 

2016 r. poz. 930 z późn. zm.), tj. 514 zł netto.  



2. Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób: 

- za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w 

którym wniosek został złożony, pomniejszoną o: 

* miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

* składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne, 

* kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

3. Do dochodu nie wlicza się: 

* jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 

* zasiłku celowego, 

* wartości świadczeń w naturze, 

* świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac 

społecznie użytecznych, 

* dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, 

 świadczenia „500+”, 

* pomocy materialnej mającej charakter socjalny lub motywacyjny, przyznawanej 

na podstawie przepisów o systemie oświaty.   

4. Sposób wyliczenia dochodu w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą 

działalność gospodarczą: 

- opodatkowanych dochodowym od osób fizycznych, za dochód przyjmuje się 

przychód z tej działalności pomniejszony o: 

  - koszty uzyskania przychodu, 

   - obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne     

niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu, 

(dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazaną  

w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w 

którym podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za 

dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu). 

- opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, za dochód 

przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu. 

5. W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą: 

- przychody z gospodarstwa rolnego należy obliczyć jako wartość stanowiącą 

liczbę hektarów przeliczeniowych razy 288 zł (dochód z 1 ha przeliczeniowego) i 

pomniejszyć o faktycznie opłaconą stawkę KRUS za jeden miesiąc, dotyczącą 

jedynie właścicieli gospodarstwa).    

  

 


