
data złożenia:  

znak sprawy: 512. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW                                   
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŻYRAKÓW 

 

stwierdzenie podstawowych danych i kompletności wniosku* 

 

………………………………….. 
liczba uczniów uprawnionych                                  

do  otrzymania stypendium 

 

…………………..  
dochód na osobę                       

w rodzinie 

 

…………………………………. 
podwyższenie kwoty stypendium o 10% 

 

……………………………… 
podpis przyjmującego 

*wypełnia pracownik GZEAS Żyraków 
 

 Część A. Dane osobowe ucznia/-ów (wypełniają rodzice ucznia lub uczeń, jeśli jest pełnoletni). 
 

nazwisko i imię ucznia 
data  

urodzenia 

szkoła 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

adres zamieszkania ucznia 
 

nazwisko i imię matki / ojca lub innej 
osoby składającej wniosek 

 

adres zamieszkania matki / ojca (jeżeli 

jest inny niż adres zamieszkania ucznia) 

 

nr telefonu 
 

 

CZĘŚĆ B. Oświadczam, że uczeń spełnia kryterium uzasadniające podwyższenie kwoty przyznanego 
stypendium, bowiem w jego rodzinie występują: bezrobocie obojga lub jednego z rodziców, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny  
(właściwe podkreślić, do wniosku dołączyć zaświadczenie z PUP, lekarskie lub inne dokumenty). 

 

CZĘŚĆ C. Wskazanie formy, w jakiej stypendium powinno zostać udzielone:  
 

 wypłata należności na podstawie imiennych rachunków lub faktur za poniesione na rzecz 

ucznia wydatki na cele o charakterze edukacyjnym, 
 

  inna forma (jaka?) …………………………………………………………………………………………. 
 



CZĘŚĆ D. Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia (należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym datę 
złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego). Oświadczam, że do ustalenia wysokości 
dochodu w rodzinie ucznia (w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku o stypendium) 
należy uwzględnić następujące dane i okoliczności: 

• dochód ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych w rodzinie ucznia wyniósł ………………………. 

zł, 

• rodzina ucznia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (dołączyć lub okazać 
rozliczenie roczne za rok poprzedni):   TAK / NIE *, a roczny dochód wyniósł ……………….. zł, 

• rodzina ucznia prowadzi działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo: TAK / NIE*, a roczny 

dochód wyniósł ……………….. zł, 

• rodzina ucznia posiada gospodarstwo rolne: TAK / NIE *, o pow. (liczba ha przelicz.) ………………., 

• rodzina ucznia otrzymuje:  
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami:  TAK / NIE *, w wysokości ………………….. zł, 

- zasiłek stały przyznany przez GOPS:  TAK / NIE*, w wysokości …………………. zł, 

- zasiłek okresowy przyznany przez GOPS: TAK / NIE*, w wysokości …………. zł, na okres ……………, 

- dodatek mieszkaniowy:   TAK / NIE*, w wysokości ……………. zł, przyznany na okres ………….,… 

- inne świadczenia (jakie? np. emerytura, renta)………………………………………………………: TAK / NIE*,                            

w wysokości ……………… zł, w okresie od ……………. do …………….., 

- alimenty/zaliczkę alimentacyjną*:   TAK / NIE*, w wysokości ……………….. zł. 

Uczeń pobiera / nie pobiera* inne stypendium o charakterze socjalnym w wysokości ……………… zł 

miesięcznie. 

Ojciec / matka* ucznia otrzymali zasiłek dla bezrobotnych w wysokości …..……….. zł / nie otrzymują 
zasiłku   dla bezrobotnych.* 

Oświadczam, że do dochodu rodziny ucznia należy doliczyć kwotę ……………. zł, uzyskaną z tytułu 

dorywczego zatrudnienia członków tej rodziny w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku. * 
* niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, że rodzina* ucznia składa się z niżej wymienionych osób: 

lp. imię i nazwisko 
data 

urodzenia 
miejsce pracy - 

nauki 
stopień 

pokrewieństwa 

1. 
   

Wnioskodawca  

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    



10. 
    

 
* rodzina – należy przez to rozumieć odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna 
faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które 

ukończyło 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą 
niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka 

pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 
posiadającego własne dziecko,                                jak również członków rodziny przebywających w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie. 

Osoba samotnie wychowująca dziecko – należy przez to rozumieć: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą 
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej 

jedno dziecko z jego rodzicem. 
 

Oświadczam, że pod adresem zamieszkania rodziny ucznia zamieszkują jeszcze niżej wymienione 

osoby, które prowadzą odrębne gospodarstwo:  

 

lp. imię i nazwisko 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
 
CZĘŚĆ H. Oświadczenia 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/-y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić                         

o tym organ przyznający stypendium szkolne. 

 

Zapoznałam/-em się z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym                                
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żyraków i  akceptuję warunki określone                                            

w tym regulaminie.  

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie do celów stypendialnych danych zawartych                                  

w niniejszym wniosku. 
 

 

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

   miejscowość, data podpis rodzica w przypadku ucznia niepełnoletniego, 
             w przypadku pełnoletniego ucznia - podpis tego ucznia 

 


