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Nazwa podmiotu realizującego świadczenia 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

Adres 

ul. 5 Stycznia 47, 64-200 Wolsztyn 

 

 

WNIOSEK  

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

na rok szkolny …........./............. dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy 

Wolsztyn 

- STYPENDIUM SZKOLNE 

 

I DANE WNIOSKODAWCY 

 

Imię Nazwisko 

PESEL Tel. kontaktowy 

Adres zamieszkania 

Adres do korespondencji 

 

 

 

II.  Oświadczam, że ubiegam się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym na rok szkolny ...................../....................... dla ................ ucznia/uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Wolsztyn. 

 

Dane ucznia/uczniów: 

Imię i nazwisko Pesel Nazwa i adres szkoły Klasa 
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IIII. Sytuacja społeczna w rodzinie ( zaznaczyć odpowiednie): 

 

bezrobocie 

niepełnosprawność     

ciężka lub długotrwała choroba 

 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych  

alkoholizm 

narkomania         

uczeń pochodzi z rodziny niepełnej 

inne (jakie?): …………………………………………………………………. 

 

 

 

IV.Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia. 

1) Dane dotyczące gospodarstwa domowego 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, których dochody netto z miesiąca poprzedzajacego złożenie wniosku 
wyniosły: 

Lp. Imię i nazwisko Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce 
pracy/nauki 

Wysokość 

dochodu netto     

za miesiąc 

poprzedzający 

złożenie wniosku 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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7.      

8.      

9.      

10.      

Łączny dochód rodziny NETTO wynosi:  

 

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

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

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

2) Oświadczam, że członkowie mojej rodziny zobligowani są do płacenia alimentów na rzecz innych 

osób spoza gospodarstwa domowego: 

Lp. Imię i nazwisko osoby zobowiazanej do  alimentacji Miesięczna kwota zasądzonych 

alimentów 

1.   

2.   

3.   

 

3) Czy członek gospodarstwa domowego prowadzi działalność gospodarczą TAK/NIE. 

Jeżeli tak, to w jakiej formie prowadzona jest działalność …................................................................ 

4) Oświadczam, że członkowie mojej rodziny pobierają/nie pobierają innego stypendium                   

o charakterze socjalnym ze środków publicznych, przyznane przez.................................................... 

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

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

V.             V. Sposób wypłaty: 

W przypadku przyznania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym: 

      (sposób wypłaty należy zaznaczyć znakiem x) 

 

Wyrażam zgodę na wypłatę przelewem na rachunek bankowy: 

Nr rachunku odbiorcy 

                          

 

 Dane właściciela rachunku: 

 

 Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

       Adres:                ………………………………………………………………………………. 

       Kod pocztowy    ………………………………………………………………………………. 
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Wyrażam zgodę na wypłatę w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 Kodeksu karnego, który 

przewiduje „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” oświadczam co następuje: 

1) zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do przyznania stypendium szkolnego, 

2) niezwłocznie powiadomię o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 

stypendium szkolnego, 

 3)  poinformuję o każdej zmianie sytuacji dochodowej, rodzinnej oraz zmianie miejsca     

     zamieszkania. 

 

 

                                                                                           …………………………………… 

                        data i podpis Wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

Pouczenie 

 

 

 

FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 

(świadczenie może być przyznane w jednej lub w kilku formach) 

 

Forma świadczenia pomocy materialnej: 

   1) 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, w 

szczególności: 

 a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów 

komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, 

 b)   zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, strojów na zajęcia wychowawnia 

fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,  

 c)   opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach/wyjazdach do kin, teatrów lub 

innych imprezach organizowanych przez szkołę, 

 d) opłat za udział w zajeciach nauki jezyków obcych lub innych zajęciach 

edukacyjnych, 

 e) zakupu sprzętu kompterowego, akcesoriów komputerowych, programów 

edukacyjnych i naukowych. 
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     2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu      

podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego 

oraz przyborów szkolnych. 

  3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem  zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów 

pracowników służb społecznych. 

   4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium 

w formnach o których mowa wyżej nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów 

nie jest celowe.                   

                          

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty do stypendium szkolnego 

 

Do wniosku należy załączyć odpowiednio: 

1) w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej – zaświadczenie z zakładu pracy                

o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny z ostatniego miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku; 

2) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach: 

a) określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – wydane przez 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego zaświadczenie o wysokości dochodów 

uzyskanych w ostatnim roku kalendarzowym, 

b) określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie wydane przez naczelnika 

właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód 

opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; 

3) w przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy lub 

zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 

przeliczeniowych ogólnej powierzchni; 

4) w przypadku otrzymywania renty/emerytury – ostatnia otrzymana decyzja z ZUS/KRUS                                            

o wysokości tych świadczeń; 

5) w razie otrzymywania zasiłku chorobowego – zaświadczenie z ZUS o wysokości tegoż zasiłku (tylko 

ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku); 

6) w przypadku bezrobocia: 

a) zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach dla bezrobotnych, 

b) zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy; 
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7) w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie                    

o uzyskiwanej pomocy materialnej z Ośrodka Pomocy Społecznej (za ostatni miesiąc poprzedzający 

złożenie wniosku); 

8) przy rozwodzie lub separacji – kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, 

separację, kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty, kopię odpisu protokołu posiedzenia 

zawierającego treść ugody sądowej; 

9) w przypadku uzyskania niższych alimentów niż zasądzone lub ich nieściągalności należy dołączyć 

zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności  egzekucji alimentów, 

także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku; 

10) w razie śmierci męża/żony – odpis aktu zgonu i ostatnią otrzymaną decyzję o rencie rodzinnej; 

11) w przypadku gdy mąż/żona znajduje się w więzieniu lub areszcie śledczym – zaświadczenie                 

z danej placówki z ostatniego miesiąca o faktycznym przebywaniu tam danej osoby (okres, na jaki 

została dana osoba skazana na odbywanie kary); 

12) w przypadku gdy w rodzinie jest student – zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki i 

wysokości stypendium. 

 

Ponadto: 

1) dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie 

o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym  w takim przypadku pod 

oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy z dnia                   

7 września 1991 r. o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; 

2) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta                               

ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem 

konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia”. 

 

 

 


