
Nr wniosku............................ 
                       (wypełnia GOPS) 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ 

O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

 

 
A) STYPENDIUM SZKOLNE          B) ZASIŁEK SZKOLNY 

(niepotrzebne skreślić po przeczytaniu objaśnienia oraz zapoznaniu się w całości z treścią wniosku) 

 

1. Dane ucznia 

Imię i nazwisko.................................................................................................................................... 

PESEL.................................................................................................................................................. 

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

Imiona rodziców: ojciec:.................................................matka:.......................................................... 

 Adres zameldowania: ul........................................................................nr domu................................. 

 nr lokalu.................................................miejscowość.......................................................................... 

 kod pocztowy....................................poczta......................................................................................... 

            powiat................................................województwo............................................................................ 

            telefon.................................................................................................................................................. 

 Adres zamieszkania: ul..........................................................................nr domu................................. 

 nr lokalu.................................................miejscowość.......................................................................... 

 kod pocztowy...................................poczta.......................................................................................... 

            powiat...............................................województwo............................................................................. 

 

 

2. Informacja o szkole, w której uczy się uczeń: 

Nazwa i typ szkoły: …........................................................................................................................ 

Adres szkoły:....................................................................................................................................... 

miejscowość......................................................................................................................................... 

kod pocztowy....................................................................................................................................... 

w roku szkolnym 20......../20........ jest uczniem klasy:........................................................................ 

 

3. Sytuacja rodzinna ucznia 

Liczba osób w rodzinie:....................................................................................................................... 

Dochód na osobę w rodzinie (wg załączonego oświadczenia o źródłach dochodów w rodzinie) 

wynosi.................................................................................................................................................. 

słownie:................................................................................................................................................ 

 

 

4. 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 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 

182 ze zm.) - dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, 

– w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania lub inna okoliczność, o której mowa w art. 90d ustawy o systemie oświaty, 

– uczeń pochodzi z rodziny niepełnej 

– uczeń znajduję się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, 

– uczeń pobiera pomoc socjalną z innego źródła (jeżeli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości - 

dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej). 

 

5. Uczeń może otrzymać pomoc materialną w postaci stypendium lub zasiłku w następujących 

formach, sytuacjach (pomoc może być udzielana w jednej lub kilku sytuacjach - proszę zaznaczyć 

sytuację stawiając znak X): 



– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w 

ramach planu nauczania, jak również w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

dotyczących w szczególności: 

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i 

innych pomocy edukacyjnych, 

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, strojów na zajęcia wychowania fizycznego oraz 

innego innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, 

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych, 

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach 

organizowanych przez szkołę, 

-   całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w 

szkołach niepublicznych, 

-  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur     

szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych. 

-   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania, w tym opłat za internet lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły 

i z powrotem (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w 

art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty) 

-     pokrycia kosztów za posiłki przygotowywane przez szkołę, 

– w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty. 

 

 

6.  Uzasadnienie przyznania świadczenia pomocy materialnej (opisać okoliczności powodujące trudną 

sytuację materialną rodziny): 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

            .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................

  

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................

  

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................

  

 .............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................



..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do potrzeb 

programu pomocy materialnej. 

 

8. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za fałszywe zeznania, 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszym 

oświadczeniu. 

 

 

 

 

 

............................................                              ............................................................ 
  (miejscowość i data)                              (czytelny podpis ucznia pełnoletniego albo  

                            rodzica lub opiekuna prawnego  ucznia   

                            niepełnoletniego składającego wniosek) 
 

 

 

Załączniki: 

- oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia (według dołączonego wzoru), 

- zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

- orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku osoby niepełnosprawnej, 

- zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymaniu innych stypendiów o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych, jak również stypendium przyznanego ze środków Unii Europejskiej, 

- zaświadczenie o zdarzeniu losowym przy wnioskowaniu o przyznanie zasiłku szkolnego wystawione 

przez instytucję publiczną np.: ZOZ, Straż Pożarną, Urząd Stanu Cywilnego, Policję itp. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA 

 

1. Dane osobowe ucznia: 

Imię i nazwisko:................................................................................................................................... 

PESEL:................................................................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia:..................................................................................................................... 

Imiona rodziców: ojciec...............................................matka:............................................................. 

2. Dane dotyczące gospodarstwa domowego: 

 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym (do niniejszego oświadczenia należy załączyć odrębne zaświadczenie lub 

oświadczenie o dochodach dla każdej niżej wymienionej osoby): 

  

Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Pokrewieńs

two 

Miejsce pracy lub 

nauki 

Wysokość 

dochodu w zł 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

3. Dochód: 

-  łączny dochód całego gospodarstwa domowego uwzględniający dochody z pracy w rolnictwie, 

dochody z działalności pozarolniczej, z pracy zarobkowej, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, 

świadczenia rentowe i emerytalne, inne stypendia ze środków publicznych, oprócz stypendiów 

udzielonych przez szkołę, np. stypendia przyznane ze środków Unii Europejskiej, itp. wynosi 

.....................zł. (słownie:...............................................................................................................zł.) 

- średni dochód na 1 członka rodziny w gospodarstwie domowym wynosi:.....................zł. 

(słownie:...............................................................................................................zł.) 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za fałszywe zeznania, 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym 

oświadczeniu. 

 

............................................                              ............................................................ 
  (miejscowość i data)                              (czytelny podpis ucznia pełnoletniego albo  

                            rodzica lub opiekuna prawnego  ucznia   



                            niepełnoletniego składającego wniosek)   


