Wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego
1. Wnioskodawca
Imię i nazwisko
Dane wnioskodawcy ( wpisać odpowiednio:
rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły,
pełnoletni uczeń)
Adres korespondencyjny wnioskodawcy:
Telefon wnioskodawcy:
2, Wniosek dotyczy:
Lp. Imię/Imiona i nazwisko Data urodzenia
ucznia/słuchacza

3. Informacja o szkole/uczelni/ośrodku:
Lp.
Nazwa i adres szkoły
Klasa

Adres zamieszkania
ucznia/słuchacza

Imiona i
nazwiska
rodziców
ucznia

Potwierdzenie szkoły
(pieczątka i podpis pracownika szkoły)

4. Dane o źródłach dochodu rodziny:
Lp.
Nazwisko i imię
Stopień
Miesięczna wysokość
pokrewieństwa dochodu w zł(netto)

Łączny miesięczny dochód
w rodzinie
Ilość osób w rodzinie
Łączny miesięczny dochód
na osobę w rodzinie

Źródła
dochodu

Jeżeli uczeń korzysta z innego rodzaju stypendium o charakterze socjalnym należy podać: rodzaj
stypendium, organ przyznający stypendium, okres na jaki zostało przyznane i miesięczną wysokość
stypendium:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium (właściwe zaznaczyć „X”):
Bezrobocie
Alkoholizm/narkomania
Ciężka lub
długotrwała
choroba

Wielodzietność

Rodzina niepełna

Niepełnosprawność

Brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych

6. Wnioskowana forma stypendium (właściwe zaznaczyć „X”):
□ pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania
□ udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych poza szkołą

□ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym
□ pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
□ forma pieniężna – jeżeli poprzednie formy są niecelowe lub niemożliwe
7. Do wniosku załączam (właściwe zaznaczyć „X”):
□ zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku
□ zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z
miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
□ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej

□ decyzja wskazująca wysokość otrzymywanej renty
□ decyzja wskazująca wysokość otrzymywanej emerytury
□ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
□ zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku z Powiatowego Urzędu Pracy
□ inne dokumenty:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nr konta bankowego, na które będzie wypłacane stypendium

Imię, nazwisko i adres właściciela konta...............................................................................................
Pouczenie:
Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium
szkolne o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów.
Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że wnioskuję o przyznanie stypendium szkolnego tylko do Burmistrza Miasta
Kowary, zgodnie z właściwością miejscową.
Kowary, …....................... …......................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

