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...............................................................................           ........................................................................... 
            (imię i nazwisko składającego wniosek)                                                              (miejscowość, data) 

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

               ( adres zamieszkania * / siedziby *                                      Wójt Gminy
 

..........................................................     ...............................          Bolesławiec 

         składającego wniosek, funkcja * )                   ( nr telefonu )  

          

                                                                                                        

        
                (jeżeli wniosek składa rodzic lub opiekun prawny)                                                                                                             

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 
 

I. Dane ucznia, którego dotyczy wniosek 

   1. Nazwisko i imię ucznia: ...................................................................................................................... 

   2. Nazwisko i imię ojca: .......................................................................................................................... 

   3. Nazwisko i imię matki: ....................................................................................................................... 

   4. Data i miejsce urodzenia ucznia: ........................................................................................................ 

   5. PESEL            

    

   7. Adres zamieszkania ucznia: ................................................................................................................ 

   8. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń:     

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

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

       klasa  w roku szkolnym 2020/2021 ............................................................                

II. Sytuacja rodzinna i materialna ucznia 

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

    2. Dochód na osobę w rodzinie – zgodnie z załączonym oświadczeniem o sytuacji rodzinnej                      

        i materialnej ucznia – wynosi: .............,......... zł, słownie złotych: ................................................... 

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

    3. W rodzinie występuje: niepełnosprawność ;    ciężka lub długotrwała choroba ;     

                                             wielodzietność ;     alkoholizm lub narkomania ; 

                                             brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych .  

        Uczeń pochodzi z rodziny niepełnej . 
    4. Uczeń korzysta  / nie korzysta   z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków   

        publicznych. 

   (Uwaga; znakiem X należy zaznaczyć w odpowiedniej kratce te z wyżej wymienionych   

                        okoliczności, które występują w rodzinie) 
 

III. Uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 

    Wniosek uzasadniam trudną sytuacją materialną ucznia wynikającą z niskich dochodów na osobę                

    w rodzinie, a także 

.................................................................................................................................................................... 
                                                    (podać okoliczności wymienione w punkcie II.3 – jeżeli występują w rodzinie) 

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

    * - niepotrzebne skreślić 

PESEL składającego wniosek            
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   Stypendium szkolne zostanie przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: 

    - udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia    

      realizowane w szkole w ramach planu nauczania ;  

    - udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą ; 

    - zakupu podręczników do nauki i pomocy naukowych ; 

    - zakupu stroju sportowego do zajęć z wychowania fizycznego ; 

    - zakupu .................................................................................................. , stanowiącego wyposażenie  

      ucznia obligatoryjnie wymagane przez szkołę ;    

    (Poniższe dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich,     

    nauczycielskich  kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb socjalnych pobierających   

    naukę poza miejscem zamieszkania.) 

    - przejazdów środkami komunikacji zbiorowej z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem ; 

    - zakwaterowania w miejscowości, w której jest pobierana nauka ; 

    - posiłków w podmiocie świadczącym zbiorowe żywienie w miejscowości zakwaterowania . 
    (Uwaga: znakiem X należy zaznaczyć w odpowiedniej kratce te z wyżej wymienionych kosztów, które   

                   zamierza  pokryć się ze stypendium). 

IV. Wnioskowana forma udzielenia stypendium 

    Wnioskuję, aby stypendium zostało udzielone w formie ...................................................................... 

 

   Nr konta bankowego .............................................................................................................................. 

 

V. Oświadczenie 

 

     1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach     

          wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej dla uczniów. 

     2. Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1  ustawy z dnia 6 czerwca     

         1997 r. Kodeks Karny za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że powyższe  

         dane są zgodne z prawdą.   

       [Pouczenie – art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny tj.. Dz. U  z 2019r.,  

         poz.1950 z późn. zm.) „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu  

        sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 

         zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”] 

 

 

 

                                                                                    ............................................................................... 
                                                                                                      (czytelny podpis składającego wniosek – imię, nazwisko) 

 

 

 

 

 

VI. Załączniki:    
 1. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia 

 2. Dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku oraz w w/w oświadczeniu – sztuk .............. 


