
 

…………………………………….. 
     Imię i nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców 

 

…………………………………. 
                         Adres zamieszkania 

 

……………………………………. 
                              Numer telefonu 

Wniosek 

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

1. Wnioskuję o przyznanie: 

 Stypendium szkolnego 

 Zasiłku szkolnego 

2. Dane osobowe ucznia, dla którego ma być przyznane świadczenie pomocy materialnej 

Imię i nazwisko ucznia  
Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego)  
Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego)  

PESEL ucznia  

Data i miejsce  urodzenia  Wiek w latach  

3. Informacja o szkole, do której uczeń uczęszcza 

Nazwa szkoły  
Typ szkoły  
Miejscowość  Ulica  
Kod pocztowy  Poczta  Województwo  
W roku szkolnym …………………./……………….. jest uczniem klasy  

4. Adres zamieszkania ucznia 

Miejscowość, nr domu  Ulica  
Kod pocztowy  Poczta  Województwo  

5. Uczeń spełnia następujące kryteria (należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając 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 o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) oświadczenie o 

sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia wg załącznika do wniosku. 

 W rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub inna 

okoliczność o której mowa w art. 90d ustawy o systemie oświaty 

 Uczeń pochodzi z rodziny niepełnej 

 Uczeń pobiera pomoc socjalną z innego źródła ( jeżeli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości: przedłożyć 

zaświadczenie lub oświadczenie) 

6. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy: ( wniosek może być udzielony w jednej lub kilku 

formach, należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając znak X) 

 Całkowite 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 

 

 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.  

 

 

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,                                    

w tym w szczególności zakup podręczników   

 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z 

pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w przypadkach o 

których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty) 

 

 

 



  

Świadczenia finansowego ( w przypadkach o których mowa w art. 

90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty) 

 

 
7. Informacja o pobieraniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych (podać wysokość oraz okres pobierania): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

8. Informacja o pobieraniu innych świadczeń społecznych (np. bezpłatny posiłek, zasiłek 

rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i inne): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

9. Uzasadnienie wniosku 

 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10. Wnioskowany sposób przekazania pomocy materialnej o charakterze socjalnym : 

        Gotówka w kasie 

 

        Przelew na wskazany rachunek bankowy 

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

11. Załączniki do wniosku: 
        Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia wg załącznika do wniosku wraz z odpowiednimi   

zaświadczeniami   lub oświadczeniami. 

 
        Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

 
        Inne……………………………………………. 

 

12. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych we 

wniosku oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu 

pomocy materialnej. 

 

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

               Miejscowość i data 

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

                                                                                                                                        Podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 

 


