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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Przyznawania Pomocy Socjalnej  

Zespołu  Szkół Niepublicznych w Piechcinie 
 

 

WNIOSEK nr ………………. O PRZYZNANIE 

SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO 
 

1. Wnioskodawca 

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

Adres  ..............................................................................................................................................  

2. Dane ucznia/wychowanka ubiegającego się o szkolne stypendium socjalne 

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

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

Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów  ......................................................................  

Miejsce zamieszkania ucznia: ulica ......................................... nr domu ….... nr mieszkania  ......  

miejscowość……...................................... województwo  .............................................................  

telefon kontaktowy .........................................................................................................................  

3. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej 

a) Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają we 

wspólnym gospodarstwie domowym: 

 

Lp. 
Imię i nazwisko  

członka rodziny 

Data 

urodzenia 
Miejsce pracy/nauki 

Stopień 
pokrewieństwa 

Źródło dochodu* 

Wysokość 
dochodu  

netto w zł 

       

       

       

       

       

       

       

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego  

 

*  np.: dochód z tytułu zatrudnienia, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego wg posiadanych 

hektarów przeliczeniowych, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, inne 

 

Do wniosku należy załączyć stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny. 

Średni miesięczny dochód
 
 netto na jednego członka gospodarstwa domowego (zgodnie z załączonymi 

zaświadczeniami o wysokości dochodów w rodzinie, odcinkami renty lub emerytury oraz ustaloną 
wysokością dochodu z gospodarstwa rolnego) wynosi: …………………………………………………… zł 

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

 

b) Uczeń/wychowanek ubiegający się o szkolne stypendium socjalne otrzymuje/nie otrzymuje** 

inne stypendium o charakterze socjalnym przyznane przez ..................................................... 

w wysokości .......................... na okres .......................................... . 

** - niepotrzebne skreślić 
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c) Uzasadnienie przyznania pomocy  

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

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

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

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

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

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

4. Forma odbioru stypendium socjalnego 
 

przelew na konto bankowe 

 

Numer, imię i nazwisko oraz adres właściciela rachunku bankowego, na który przekazane ma być 
szkolne stypendium socjalne. 

 

                          

 

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

      Imię i nazwisko                                                               adres 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

           ………………………………… 
                                                                                                            czytelny podpis wnioskodawcy 

Załączone do wniosku dokumenty (proszę zaznaczyć X):  

 

�  zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto z trzech ostatnich miesięcy, 

�  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)  

�  zaświadczenie lub decyzja o otrzymywanych świadczeniach (np.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek 

rodzinny, dodatek mieszkaniowy)   

�  zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach  

�  odcinki renty/emerytury z trzech ostatnich miesięcy 

�  inne dokumenty, wymienić jakie: ..................……………………………………………… 

 

 

 

 

...............................................                                                   .......................................................... 
       (miejscowość, data)                          (podpis wnioskodawcy) 

 


