
1 

 

 

Data wpływu: …………………. 

 WNIOSEK 

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym:   
stypendium szkolne / zasiłek szkolny * 

na rok szkolny 2017/2018 
      
* niepotrzebne skreślić 
__________________________________________________________________________________________ 

W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny należy wypełnić formularz wniosku bez danych dotyczących 
gospodarstwa domowego (pkt VI) 

__________________________________________________________________________________________ 
 
       Do Wójta Gminy Bralin  
       ul. Rynek 3 
       63-640 Bralin 
Część I 
 

I.  Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć): 

□ rodzic/opiekun prawny 

□ pełnoletni uczeń 

□ dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka 
 

II.  Dane osobowe wnioskodawcy:  

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

Seria i nr dowodu osobistego: ………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………… 

 

III.  Wnoszę o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla: 
 

Lp. Nazwisko i imię Data 
urodzenia PESEL Adres 

Nazwa i adres szkoły, 
do której uczeń 

uczęszcza 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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6.      

7.      

 
 

IV.  Forma świadczenia pomocy społecznej: 
                (należy wybrać formę zaznaczając znakiem X) 

□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym 
wyrównawczych, wykraczając poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

□ Pokrycie kosztów pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, tj. zakup podręczników 
szkolnych, przyborów szkolnych, tornistrów i ubioru sportowego niezbędnego do udziału 
w zajęciach wychowania fizycznego 
 

V. Uzasadnienie złożenia wniosku: 

Trudna sytuacja materialna wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 
W rodzinie występuje (zaznaczyć właściwe): 

□ bezrobocie 

□ niepełnosprawność 

□ ciężka lub długotrwała choroba 

□ wielodzietność 

□ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

□ alkoholizm lub narkomania 

□ rodzina niepełna 

□ zdarzenie losowe (podać jakie) …………………………………………………………………….. 
 

VI.  W przypadku przyznania świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym, wyrażam zgodę na wypłatę przekazanego świadczenia przelewem na 
konto.       

Numer rachunku bankowego: ………………………………………………………………….. 

 

VII.  Czy uczniowie otrzymują  inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków 
publicznych? 

□ TAK (należy uzupełnić poniższą tabelę)  

□ NIE 

L.p. Nazwisko i imię 
Nazwa instytucji, 
która przyznała 

stypendium 

Miesięczna 
wysokość 

stypendium 

Okres, na który 
przyznano stypendium 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
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VIII.  Dane dotyczące gospodarstwa domowego: 

 
Rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:  
 
L.p. 

 
Nazwisko i imię 

Data 
urodzenia 

Miejsce pracy 
lub nauki 

Stopień 
pokrewieństwa 

w stosunku 
do ucznia 

Wypełnia Komisja 
Stypendialna 
Dochód netto 
na podstawie 
dołączonych 
dokumentów 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

 
 
Część II 
 
Oświadczenie: 
Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą oraz, że jestem świadomy (a) 
odpowiedzialności karnej z art. 233 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks karny (t.j. 
Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.) za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych 
z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922). 
 
Zobowiązuję się – zgodnie z art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) niezwłocznie informować organ przyznający stypendium o wszelkich 
zmianach okoliczności oraz o ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania na mój wniosek 
stypendium szkolnego. 
 
 
 
Bralin, dnia …………………………                             …………………………………….. 
                                                                                                                   (podpis składającego wniosek) 
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Część III 
 
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy), a w przypadku braku 
korzystania z w/w świadczeń należy dołączyć: 
□ zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów:  

− ze stosunku pracy (zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku), 

− z prowadzenia działalności gospodarczej: 
� opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 

fizycznych - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w 2016r., 
zawierające informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy 
pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż 
działalność gospodarcza, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, 
należnego podatku oraz odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne 
związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej; za dochód 
przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, 
obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od 
osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z 
prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia 
społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych 
przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej 
wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez 
liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził 
działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby, 

� opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dowody opłacania 
składek ZUS, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby, 

− z prowadzenia gospodarstwa rolnego (zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych lub nakaz podatkowy na 2017r. oraz 
potwierdzenie opłacania składek KRUS za III kwartał 2017r.)  

− z zasiłku dla bezrobotnych (wysokość zasiłku netto za miesiąc poprzedzający złożenie 
wniosku), 

− z otrzymywanych rent i emerytur (odcinek renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku), 

− z innych źródeł (oświadczenie np. z prac dorywczych, umów o dzieło, zlecenia, stypendiów), 
□ zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach 

(np.  zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny),  
□ jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądów lub ugodą sądową do ich płacenia 

na rzecz osoby spoza rodziny - wyroki sądowe mówiące o wysokości zsądzonych alimentów 
lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów, 

□ zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia, 
□ kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, 
□ inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………. 
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Część IV 
Pouczenie 

1. Pomoc materialna przysługuje: 
� uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz 

słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24. roku życia, 

� wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki, 

� uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do 
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium nie przysługuje uczniom nie mieszkającym na terenie Gminy Bralin. 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie 
może być większa niż kwota 514 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej 
tj. Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.). 

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku 
słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. W 
uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w terminu 
(art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty).  

4. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, 
które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty). 

5. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 
stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty). 

6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty). 

7. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium 
szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie 
przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

8. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką 
pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca 
jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania faktur potwierdzających celowość wydatków 
(przedstawienie faktury jest warunkiem zwrotu poniesionych kosztów). 

9. W przypadku zmiany adresu wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany szkoły lub zaprzestania nauki, osoba wnioskująca 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.  

10. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego (art. 90 e ust. 1 i 2 
ustawy o systemie oświaty).  
Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności: śmierć rodzica lub obojga 
rodziców, opiekuna lub opiekunów prawnych; pożar; klęska żywiołowa; kradzież – jeżeli spowodowały one znaczące 
pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. 

11. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 
przyznanie tego zasiłku (art. 90 e ust. 4 ustawy o systemie oświaty). 

12. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny przedkładają tylko dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe i nie wypełniają 
pkt. VI „Danych dotyczących gospodarstwa domowego”. 

 
Podstawa prawna: 
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) 
• Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy w Bralinie z dnia 14 marca 2007r.  

 
 

Wypełnia Komisja Stypendialna: 
 

Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 
Na podstawie art. 90n ust. 5 ustawy o systemie oświaty 
 
Łączny dochód netto rodziny: 
 
 
Ilo ść osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe: 
 
 
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym: 
 
 
 


