
Nazwa podmiotu realizującego świadczenia

Adres

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ 
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIA

1. DANE WNIOSKODAWCY (RODZICA, PEŁNOLETNIEGO UCZNIA LUB DYREKTORA SZKOŁY,
KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH LUB OŚRODKA, o którym mowa w art. 90b
ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty)
Imię Nazwisko PESEL

Stan cywilny Miejsce zamieszkania Telefon (nieobowiązkowo)

Wnoszę o przyznanie dla uczniów wymienionych w pkt 2 wniosku:

⃣   *) stypendium szkolnego
w formie:

  ⃣   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
  ⃣   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym 
w szczególności zakupu podręczników    
  ⃣   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania
  ⃣   świadczenia pieniężnego

⃣   *) zasiłku szkolnego
w formie:
    
  ⃣   świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 
związanych z procesem edukacyjnym
  ⃣   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

*) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”

2. DANE UCZNIA/ UCZNIÓW, DLA KTÓRYCH SKŁADANY JEST WNIOSEK
1. Imię i nazwisko Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

Miejsce zamieszkania

2. Imię i nazwisko Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

Miejsce zamieszkania



3. Imię i nazwisko Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

Miejsce zamieszkania

4. Imię i nazwisko Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

Miejsce zamieszkania

5. Imię i nazwisko Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

Miejsce zamieszkania

6. Imię i nazwisko Nazwa i siedziba szkoły, do której uczeń uczęszcza

Miejsce zamieszkania

3.  SYTUACJA   MATERIALNA   TJ.  MIESIĘCZNY  DOCHÓD  NETTO  W  RODZINIE
Z MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU
Oświadczam, że  moja  rodzina  składa  się  z  niżej  wymienionych osób,  pozostających  we wspólnym gospodarstwie
domowym

L.p. Imię i nazwisko PESEL Rodzaj dochodu Wysokość dochodu w zł



Łączne dochody netto wszystkich członków rodziny

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie wynosi

4. DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI W RODZINIE
stypendium szkolnego

W rodzinie występuje:
  ⃣    bezrobocie
  ⃣    niepełnosprawność
  ⃣    ciężka lub długotrwała choroba
  ⃣    wielodzietność
  ⃣    brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej
  ⃣    rodzina niepełna
  ⃣    alkoholizm lub narkomania
  ⃣    zdarzenie losowe

zasiłku szkolnego

W rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe:
  ⃣    pożar
  ⃣    zalanie domu (mieszkania)
  ⃣    wypadek
  ⃣    śmierć
  ⃣    inne (wymienić jakie?)……………………..

5. FORMA REALIZACJI ŚWIADCZENIA

 ⃣   KONTO BANKOWE
- - - - - -

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1. …………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………..

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

………………………………………………...
                                                                                                                  (data i czytelny podpis wnioskodawcy)

* art 233 § 1 - kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3


