
 
Załącznik nr 1 

Do uchwały nr XXIII/165/2012 
Rady Gminy Krzykosy 

z dnia 28 listopada 2012 roku 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

Do Wójta Gminy Krzykosy 
                

imię i nazwisko rodzica/ów/pełnoletniego ucznia/ dyrektora szkoły 

        
                

adres zamieszkania składającego wniosek tel. kontaktowy 

        
Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym       
        

STYPENDIUM SZKOLNEGO 
dla 
ucznia               
 nazwisko i imię ucznia oraz stopień pokrewieństwa 

zamieszkałego w              
  Adres 

uczącego się w             
  nazwa i adres szkoły 

           klasa     
        

 
I. Pożądaną forma stypendium szkolnego jest (odpowiednie zakreślić): 

1. całkowitego lub częściowego pokrycia 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, 

        
                

Nazwa zajęć nazwa oraz adres podmiotu prowadzącego zajęcia 

 

2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania ucznia, w szczególności kosztów dojazdu i zakwaterowania, 
3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 
podręczników, odzieży i obuwia sportowego, przyborów szkolnych, słowników i lektur 
szkolnych, 
4. Świadczenia pieniężnego wypłacanego w okresie zajęć szkolnych w przypadkach gdy 
udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1-3 nie jest możliwe. 

 
 
 
 



 
 
II. Złożenie wniosku uzasadniam: 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                          

                          

                          
 
 
 
 
 
 



III. Dane o osobach i dochodach  
1. Dane o osobach pozostających na utrzymaniu rodziców i we wspólnym gospodarstwie 
domowym oraz osiąganych przez nie dochodach: 

l.p. Nazwisko i Imię PESEL 
Stopień 

pokrewieństwa Dochody netto 

          

          

          

          

          

          

          

          

Za dochód (art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) uważa się sumę miesięcznych 
przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z 
miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, 
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

 miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
 składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
 ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 
 kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości 
świadczeń w naturze. 

 



2. Otrzymuję Nie otrzymuję (odpowiednie zakreślić) 

inne stypendium socjalne ze środków publicznych. 

3. Stypendium szkolne należy przekazać na konto bankowe nr: 

                                                    

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1.zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wszystkich 

osób pracujących we wspólnym gospodarstwie domowym, 

2. zaświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych , 

3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) , 

4. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 

osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy , 

5. zaświadczenie właściwego organu o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 

zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, 

6. przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów przyznanych członkowi rodziny, 

7. przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani 

wyrokiem sądów lub ugoda sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

8. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości pobieranego dodatku mieszkaniowego, 

9. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach , 

10. odcinek renty/emerytury , 

11. w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjalnych uczących się poza stałym miejscem stałego zamieszkania- zaświadczenie potwierdzające fakt 

uczenia się w danej placówce, 

12. Inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o 

przyznanie stypendium szkolnego. 

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku zgodnie 

z ustawą dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.) . 

  

 ........................................... ............................................... 
 (miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy/ów) 

 
 
 


