
Załącznik Nr 1 
Do Uchwały Nr XXIX/228/09
Z dnia 03 kwietnia 2009r.

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY MASŁÓW 
o przyznanie stypendium szkolnego

Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
składam wniosek o przyznanie na okres roku szkolnego 2009/2010 stypendium szkolnego 

dla ……………………………………………………………………………………………….
                                             (imię i nazwisko ucznia/ słuchacza/ wychowanka)

zamieszkałego w ………………………………………………………………………………..
                                                       (adres stałego zamieszkania)
telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………...

uczącego się w …………………………………………………………………………………
                                                              (klasa, szkoła)

1. Oczekiwana forma udzielenia stypendium, inna niż świadczenie pieniężne:
(zaznacz te, które Ci odpowiadają)

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania 
(wyrównawcze, logopedyczne, dla dyslektyków i dysgrafików; wyjścia do kina, teatru, 
wycieczki szkolne)
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 
poza szkołą (nauka języków obcych, muzyczne, komputerowe, sportowe, basen)
- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (w szczególności zakup podręczników i innych 
pomocy naukowych),
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
-inna (jaka?) ………………………………………………………………………………….....
Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
………….......................................................................................................................................
...................

2. Uczeń spełnia następujące kryteria:
(zaznacz stosując znak X)

□ miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza
         kwoty, o której mowa w art. 8, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
         społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) tj. obecnie kwoty 316zł.
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□ w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

          wielodzietność, nieumiejętność wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
          alkoholizm, narkomania, wystąpiło zdarzenie losowe

□ uczeń pochodzi z rodziny niepełnej

Uzasadnienie: (należy krótko opisać sytuację rodziny w odniesieniu do wymienionych kryteriów) ………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Uczeń pobiera stypendium socjalne z innego źródła (jeśli tak, to z jakiego tytułu i w jakiej 
wysokości): 

□ nie                                                          □ tak ………………………………………
………………………………………
………………………………………...

 4. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym

L
p.

Imię i nazwisko Data 
urodzenia

Miejsce 
zatrudnienia lub 

nauki

Stopień 
pokrewieństwa 
w stosunku do 
ucznia (matka, 

ojciec, brat, siostra)

Wysokość 
dochodu

1. uczeń
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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4a. Łączny dochód rodziny wynosi miesięcznie                                          ………………….zł

4b. Średni łączny dochód netto na 1 członka rodziny wynosi miesięcznie ......………………zł

5. Oświadczam, że:
1. niezwłocznie powiadomię organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
2. przedłożone zaświadczenia obejmują wszystkie dochody mojej rodziny,
3. świadomy odpowiedzialności karnej (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny – Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o składaniu fałszywych zeznań 
oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą,

4. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla 
celów związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.)

                                                             ……….………………………………………………….
                                                                 podpis wnioskodawcy (rodzica, pełnoletniego ucznia/ słuchacza/ wychowanka)
………………………………………..
             data sporządzenia wniosku

Załączniki:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………………………………
9. ………………………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………………….
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Informacja uzupełniająca do sporządzania wniosku o przyznanie pomocy 
materialnej

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

Do pkt 4: Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania o:
a) miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w 
odrębnych przepisach;
c) kwotę alimentów na rzecz innych osób.

Dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny ( na podstawie których należy obliczyć 
dochód netto):
- decyzja organu rentowego przyznająca rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego 
albo orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydane przed 1 września 1997r. 
lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o 
stopniu niepełnosprawności,

- zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego 
informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części 
finansowej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, 
umowy – zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni 
produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych ( usług rolniczych), zawierającego informacje o 
wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowej 
przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

- dowód otrzymania renty lub emerytury,

- decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby 
bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu, wznowieniu 
wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku 
szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego albo zaświadczenia o pozastawianiu 
w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,

- oświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, 
zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, 
rentowe i chorobowe,

- oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za granicą),

- w przypadku poosiadania pola – zaświadczenie z właściwego urzędu gminy.

W przypadku korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o 
dochodach należy dostarczyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. 
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