
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego**)* 

 

1. Dane ucznia: 

Imię i nazwisko ………………………………………........ PESEL ......…………….………... 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………….……. 

Imiona rodziców ……………………………………………………………………………….. 

Adres stałego zameldowania/zamieszkania …………………………………………………..... 

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

Telefon …………………………………………………………………………………………. 

W roku szkolnym 201…/201… uczeń klasy ………. nazwa i adres szkoły ……………........... 

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

Pobiera/nie pobiera stypendium szkolne przyznane przez ........................................................... 

w kwocie ……….... miesięcznie na okres.................................................................................... 

 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób i w okresie miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku dochody moje i członków mojej rodziny, pozostających 

we wspólnym gospodarstwie domowym, wynosiły: 

 

Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Miejsce 

pracy-nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość 

dochodu 

netto w zł. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego ………………………………………… 

 

2. Świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

- moja rodzina składa się z ……….. osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

- średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w mojej rodzinie (zgodnie z załączonymi 

oświadczeniami, o źródłach dochodów w rodzinie) wynosi ……………. zł. 

 

3. Krótka informacja dotycząca trudnej sytuacji materialnej w rodzinie: 
……………………………………………………………………………………………….............................................. 

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

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

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

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

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

 

 

4. Nr konta bankowego:     …………………………………………………………………………………………….. 

 

______________________________________________________________________________ 
* niepotrzebne skreślić 
** zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu 

zdarzenia losowego 



5. Inne udokumentowane przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium: 

 
Przesłanki Czy w rodzinie 

występują 

(TAK/NIE) 

Krótka charakterystyka 

Bezrobocie   
Niepełnosprawność   
Ciężka lub długotrwała choroba   
Wielodzietność   
Brak umiejętności wypełniania   
funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 
  

Alkoholizm   
Narkomania   

 

6. Pożądana forma świadczenia pomocy (inna niż pieniężna)*: całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

udziału w zajęciach edukacyjnych, czyli refundacja zakupu podręczników, przyborów szkolnych, stroju sportowego, 

dofinansowanie kosztów dojazdu do szkoły lub dofinansowanie czesnego; pomoc rzeczowa. 

 

 

7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych osobowych, zawartych w wypełnionych dokumentach jest Wójt Gminy Łomazy. Dane osobowe są 
pozyskiwane celem realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i uchwały nr 

XXXIII/157/06 Rady Gminy Łomazy z dnia 10.10.2006 r. i będą przetwarzane przez czas realizacji wniosku oraz 
przechowywane zgodnie z instrukcją archiwalną (kat. B 10). Brak podania niezbędnych informacji może skutkować 
nierozpatrzeniem wniosku. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora danych z wykluczeniem państw 
trzecich. 
Podmiot ma prawo dostępu do przekazanych danych ich weryfikacji, sprostowania i uzupełnienia a w przypadku stwierdzenia 
niezgodności w przetwarzaniu danych ma prawo do wniesienia skargi do Inspektora Danych Osobowych (iod@lomazy.pl) lub 
organu nadzorczego.  

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. 

U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm) oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.  

 

Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Łomazy o zwiększeniu dochodu rodziny lub zaprzestaniu 

uczęszczania ucznia do szkoły, o otrzymaniu innego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia oraz zmianie 

miejsca zamieszkania - poza obszarem gminy Łomazy 
 

 

 

Wnioskodawca: 

………………………………………………………………………………………………............ 
(Imię i nazwisko, adres i podpis rodzica/ pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły) 

 

 

8. Załączniki: 
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć: 

1) zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, 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, a w szczególności: 

a) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, 

b) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy, 

c) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów, 

d) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych, 

e) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, 

f) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju 

i wysokości świadczenia, 

g) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej, 

h) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub 

innych świadczeń z funduszu pracy, 

i) informacje o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, 

j) inne. 

2) zaświadczenie ze szkoły – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 


