
 

  

 
                                          W N I O S E K 
                         o przyznanie stypendium szkolnego 

                  w roku szkolnym 2021/2022 
                dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Rossosz 

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

�  Rodzic/Opiekun prawny 

�  Pełnoletni uczeń 

�  Dyrektor szkoły 
 

2. Dane wnioskodawcy: 
 Imię i nazwisko......................................................................................................................... 

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

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

 Telefon kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)………………………...………………............ 

  

3. Dane ucznia: 
a)  Imię i nazwisko.................................................................................................................... 

     Imiona rodziców…………………………………………………………………………………… 

      data urodzenia.................................................................................................................... 

      Adres zamieszkania............................................................................................................ 

     W roku szkolnym 2021/22 jest uczniem kl. …………………Szkoły …………………………. 

               ……………………………………………………………………………………………………… 

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

b)  Imię i nazwisko.................................................................................................................... 

     Imiona rodziców…………………………………………………………………………………… 

      data urodzenia.................................................................................................................... 

      Adres zamieszkania............................................................................................................ 

     W roku szkolnym 2021/22 jest uczniem kl. …………………Szkoły …………………………. 

               ……………………………………………………………………………………………………… 

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

c)  Imię i nazwisko.................................................................................................................... 

     Imiona rodziców…………………………………………………………………………………… 

      data urodzenia.................................................................................................................... 

      Adres zamieszkania............................................................................................................ 

     W roku szkolnym 2021/22 jest uczniem kl. …………………Szkoły …………………………. 

               ……………………………………………………………………………………………………… 



 

Część II 

1. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z wnioskodawcą i     
    uczniem ubiegającym się o stypendium): 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Miejsce pracy/nauki 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

  
 
 
2. Dochody wszystkich członków rodziny ucznia pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym** 

 
 
 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 

1. Wynagrodzenie za pracę (łączna kwota)   

2. Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami)  

3. Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, 
świadczenia przedemerytalne 

 

4. Stałe zasiłki z pomocy społecznej  

5. Dodatek mieszkaniowy  

6. Alimenty i świadczenia alimentacyjne  

7. Zasiłek dla bezrobotnych  

8. Dochody z gospodarstwa rolnego   

9. Dochody z działalności gospodarczej   

10. Pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych 
(miesięczna wartość stypendium pobieranego przez członka rodziny) 

 

11. Inne dochody  

 DOCHÓD RAZEM  

 
Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie 
(Łączna sumę dochodów podzielić przez liczbę osób w rodzinie) 

 

 

W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody rodziny: 
a) ................................................................................................................................................................ 

b) ................................................................................................................................................................ 

c) ................................................................................................................................................................ 

 
** przed wypełnieniem tabelki należy zapoznać się z „Instrukcją” 



 

 
 

 

 
3. Pożądana forma świadczenia pomocy na: 

€ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (w tym w zajęciach 
wyrównawczych, kursach językowych, informatycznych, zajęciach rekreacyjno-sportowych, 
zajęciach artystycznych) 

€ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników 
(podręczniki szkolne, lektury szkolne, zeszyty, pomoce dydaktyczne, artykuły szkolne, plecak 
szkolny, obuwie sportowe na w – f, strój na w – f, przybory do nauki zawodu, okulary korekcyjne, 
komputer, oprogramowanie, multimedialne programy edukacyjne, tusze do drukarek, biurko, 
krzesło do biurka); 

€ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania (w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust.4 ustawy o systemie  
oświaty – dotyczy tylko uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, należy podać, jakie koszty, w jakiej wysokości np. bilet miesięczny, itp.) 

 

4. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego 
    Opis sytuacji materialnej rodziny ucznia: (należy wskazać takie przesłanki jak: bezrobocie,    
    niepełnosprawność (potwierdzona dokumentem), wielodzietność, alkoholizm lub narkomania,      
    ciężka lub długotrwała choroba, rodzina niepełna, brak umiejętności wypełnienia funkcji  
    opiekuńczo-wychowawczych 

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

          
5. Zobowiązuję się do poinformowania Wójta Gminy Rossosz o zachodzących zmianach w  
    mojej sytuacji rodzinnej i finansowej, mającej wpływ na przyznanie stypendium  
    szkolnego. 

 
 

Pouczenie: 
– Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,  

a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych 

przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, po ustaniu 

przyczyny uniemożliwiającej złożenie wniosku (art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty). 

– Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Rossosz. 

– Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium,  

o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. W przypadku zmiany adresu 

wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany szkoły lub zaprzestania nauki, wnioskodawca zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Urząd Gminy Rossosz. 

– Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę 

przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego 

podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

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

                   Miejscowość dnia                                                               czytelny podpis wnioskodawcy             

 
 



 

 

INSTRUKCJA: 

1. .Jako dochód poszczególnych członków rodziny należy wpisać sumę miesięcznych przychodów z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na źródło ich uzyskania z wyjątkiem: jednorazowego 

świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, zasiłku 

celowego, otrzymywanego stypendium szkolnego bądź motywacyjnego lub zasiłku szkolnego, świadczenia 

przysługującego osobie bezrobotnej na podst. przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu 

wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu  z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha 

przeliczeniowego, świadczeń wychowawczych i dodatków wychowawczych (500 plus, 300plus), dodatków 500+ 

do renty i emerytury z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji, środków finansowych przyznawanych w 

ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę 

środowiska naturalnego, zwrot kosztów  przewozu uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w art.39a ust.1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 

2. W przypadku utraty dochodu przez danego członka rodziny należy podać jego dochody z miesiąca złożenia 

wniosku. 

3. Do uzyskanych przychodów nie wlicza się (i nie uwzględnia się w tabelce): podatku dochodowego od osób 

fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

4. W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że z 1 ha przeliczeniowego 

uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł w razie wątpliwości wpisać tylko liczbę ha przeliczeniowych. 

5. Na udokumentowanie dochodów należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, czyli: m.in. 

zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uwzględniające rodzaj świadczeń i ich 

wysokość; zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej wydane przez naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego w trybie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej; zaświadczenie o formie opodatkowania osób 

rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, odcinki rent, emerytur, alimentów; 

zaświadczenia z zakładów pracy; zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i inne albo oświadczenie o 

wysokości dochodu członków rodziny – jednakże oświadczenia te nie mogą zastąpić zaświadczenia naczelnika 

urzędu skarbowego o wysokości dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanego  na zasadach  ogólnych 

oraz o formie opodatkowania (dla ryczałtowców). 

        


