
 

 

 
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

składany przez rodziców lub pełnoletniego ucznia 
 

 

 Wójt Gminy Obryte 

 

 
............................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia / słuchacza) 

 
zamieszkała(y) w  ....................................................................................................................... 

Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2021/2022 

1. stypendium szkolnego 

2. zasiłku szkolnego                          

dla 

ucznia............................................................................................................................................... 
                                     (imię i nazwisko ucznia, stopień pokrewieństwa) 

 

zamieszkałego w  
........................................................................................................................................................... 

 

uczącego się w 
.......................................................................................................................................................... 
                                                       (klasa, szkoła i adres szkoły) 

 

Pożądaną  formą stypendium (zasiłku) szkolnego jest:                         

1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach 

edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole  w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacane ze 

stypendium:…………………………………………………………………………...prowadzone 

przez……………………………………………………………………………………………………….. 

2.  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności 

zakup podręczników, 

3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem 

nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych   i kolegiów pracowników służb 

społecznych) 

4.  świadczenie pieniężne 

 



 

 

Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą                             

w szczególności z: 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
(określić okoliczności powodujące trudną sytuację materialną rodziny lub zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny) 

 

 

 

Do wniosku załączam: 

1. Zaświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów w rodzinie ucznia 

2. Oświadczenie o liczbie osób będących na utrzymaniu w rodzinie ucznia** 

3.Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub oświadczenie                                   

o nie korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej w rodzinie ucznia** 

4.Zaświadczenie z odpowiedniej instytucji o: bezrobociu, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej 

chorobie, wielodzietności, braku wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizmie, 

narkomanii, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe( tylko wtedy, gdy   w rodzinie 

ucznia występują)** 

5.Zaświadczenie o otrzymaniu przez ucznia innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych – (tylko wtedy, gdy uczeń otrzymuje takie stypendium) ** 

6.Opinię dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi pomocy materialnej o charakterze socjalnym** 

7.Potwierdzenie wystąpienia zdarzenia losowego*** 

8.Potwierdzenie trudnej sytuacji materialnej ( z OPS w Obrytem)*** 

** dotyczy stypendium szkolnego      *** dotyczy zasiłku szkolnego 

 

 

............................... dnia ..............................                
     (miejscowość)                                  (data)                                                                                       

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

                                                                                                   ( podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

 
 



 

 

Opinia Komisji Stypendialnej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


