
                                                                                                                                             Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.266.2021 

                                                                                                    Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

                                                                                         z dnia 24 czerwca 2021r.          

 

 

                                                                                                                                                           

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO 

1. Dane wnioskodawcy 

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

Adres zamieszkania…………………………………………………………….………………….. 

*Numer telefonu……………………………………………………………………………….……... 

2.Dane ucznia: 

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

Imiona i nazwiska rodziców……………………………………………………………. 

Data urodzenia ……………………………………………………………………………… 

 Adres zamieszkania ………………………………………………………………………… 

3.Dane szkoły: 

Rodzaj szkoły……………………………………………………………………………………………………………..                                                                                   

(np. podstawowa, szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum, itp.) 

 

Dane adresowe szkoły ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*) 

Okoliczności występujące w rodzinie (właściwe podkreślić): 

-bezrobocie   -niepełnosprawność   - ciężka lub długotrwała choroba       -wielodzietność 

-alkoholizm             - narkomania               -rodzina niepełna             -zdarzenie losowe                                                         

- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych     

 

* Podanie nr telefonu jest dobrowolne 

 



5. Oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny ucznia pozostających we wspólnym  

gospodarstwie domowym 

 

Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Źródło 

dochodu 

Wys. Dochodu w  zł 

(netto) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

ŁĄCZNY DOCHÓD RODZINY UCZNIA:  

 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Do dochodu zaliczyć należy: 

- dochody z wynagrodzenia za pracę , umowy zlecenia i o dzieło 

- wynagrodzenia za pracę dorywczą (również poza granicami Polski) 

- świadczenie rodzinne i pielęgnacyjne 

- renty i emerytury  

- alimenty 

- zasiłki dla bezrobotnych  

- dochody z działalności gospodarczej 

- dochody z gospodarstwa rolnego 

- świadczenie z pomocy społecznej (stałe i okresowe) 

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu, dzierżawy, sprzedaż gruntu, nieruchomości 

 

 



6. Pożądana forma stypendium szkolnego (podkreślić jedną lub kilka form) 

-całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych  

w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych,                  

a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (tj. pokrycie kosztów 

zakupu podręczników szkolnych, przyborów szkolnych, stroju sportowego, udziału                           

w zajęciach pozalekcyjnych – zgodnie z listą wydatków kwalifikowanych stanowiącą załącznik 

do uchwały) 

-pomoc  rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, 

lektur szkolnych, przyborów szkolnych  i innych artykułów niezbędnych do procesu 

edukacyjnego (tj. zakupienie rzeczy przez GOPS i przekazanie ich wnioskodawcy) 

-całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół ponadpodstawowych, oraz słuchaczy kolegiów,                

o których mowa  w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności: 

a)zakwaterowania w bursie, internacie 
b) pokrycie kosztów dojazdu do szkoły (środkami transportu komunikacji zbiorowej); 
 
-świadczenie pieniężne (tylko w przypadku jeśli powyższe formy są niemożliwe lub 

niecelowe) 

 

Uzasadnienie formy pieniężnej………………………………………………………………………………………………. 

 

 

7. Forma wypłaty stypendium szkolnego/zasiłku (właściwe podkreślić) 

-Przelew na rachunek bankowy  

 

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

                                                        (nr konta i nazwa banku) 
 
-Przekaz pocztowy  
 
 
 
 
 
 
………………………………….…….                                                   …….……….………………….………….……… 
      (miejscowość, data)                                                             (czytelny podpis wnioskodawcy)                        


