
WNIOSEK 

o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego 

na rok szkolny 2020/2021 dla kolejnego ucznia w rodzinie 

Część I. 

1. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć znakiem „x”): 

□      Rodzic/Opiekun prawny                                         

□     Pełnoletni uczeń/słuchacz  

□     Dyrektor szkoły 

2. Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

Pesel 

 

Miejsce zamieszkania lub (adres placówki, jeżeli wnioskodawcą jest dyrektor szkoły) 

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

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………… 

3. Dane ucznia /słuchacza 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

Pesel                  

 

Miejsce zamieszkania ucznia/słuchacza ……………………………………………………………………………….………………………... 

4. Oświadczam, że dziecko uczęszcza do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj szkoły …….……………………………………………………………………………... 

Dane adresowe szkoły ………………………………………………………………………….. 

Klasa …………………………………………………………………………………….……… 

W przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

podmiot wypłacający stypendium szkolne. 

5. Wnioskowane formy pomocy:  

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w szkolnych 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 zakupu podręczników; 

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów); 

 świadczenie pieniężne, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium dla 

uczniów w ww. formach nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, udzielenie 

stypendium w ww. formach nie jest celowe. 

Ja, niżej podpisany/a, świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) o składaniu fałszywych zeznań 

lub zatajeniu prawdy- oświadczam, że wszystkie powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że nie pobieram innego stypendium o charakterze socjalnym 

finansowanego ze środków publicznych. 

 

 

Jeleniewo, dnia …………………………….                                                      …………………………………………………………..                               

                                                                                                                        czytelny podpis wnioskodawcy 

 

  

           

           



 

Część II. 

Adnotacje urzędowe (wypełnia organ realizujący świadczenia) 

Ogółem dochód rodziny w miesiącu ………………………………….. wyniósł ………………………… 

Liczba członków rodziny …………………………………. 

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł ………………………….……….. 

   □  Wniosek spełnia kryteria przyznania pomocy 

   □  Wniosek nie spełnia kryteria przyznania pomocy 

 

 

Jeleniewo, dnia ……………………………………..                                    ……………………………………………………………….. 

                                                                                                                    podpis upoważnionego pracownika 

 

 

 


