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Nazwa podmiotu przyznającego stypendium szkolne: 
Prezydent Miasta Mysłowice 

Adres: 41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1 

  
Nr wniosku: ED.4462.1…………2016 

 
 
 
                                                      

W N I O S E K o przyznanie  stypendium szkolnego 
(świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) 

w roku szkolnym 2016/2017 dla ucznia/uczniów zamieszkałego/zamieszkałych 
na terenie miasta Mysłowice 

 
Część I 
 
Dane wnioskodawcy: 
Imię i nazwisko: 
 
 
PESEL: 
 
 
Miejsce zamieszkania: 
 
 
Telefon: 
 
 
Numer rachunku bankowego:* 
 
  -     -     -     -     -     -     

* numer rachunku bankowego na które ma być przekazane stypendium - obowiązkowe 
 
Wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w rodzinie ucznia (wskazać  
w szczególności czy w rodzinie występuje bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, alkoholizm, narkomania oraz czy rodzina jest niepełna): 
 
 

□ Bezrobocie                                                
□ Niepełnosprawność                                  
□ Ciężka choroba                                         
□ Wielodzietność                                              
□ Niepełna  rodzina                                       
□ Inne (wypisać jakie?) 
□ Alkoholizm 
□ Narkomania 
□ Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych 
□ Zdarzenie losowe   
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Występuję z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego dla: 

1. Imię i nazwisko: ……..…………………………………………………………………                
 

PESEL      
 
Miejsce zamieszkania: 
……..……………………………………………………………………………………….   
Nazwa i adres szkoły:                                                                            Klasa:       
……..……………………………………………………………………………………… 
……..………………………………………………………………………………………. 
 
2. Imię i nazwisko: ……..…………………………………………………………………                

 
PESEL      
 
Miejsce zamieszkania: 
……..……………………………………………………………………………………….   
Nazwa i adres szkoły:                                                                            Klasa:       
……..……………………………………………………………………………………… 
……..………………………………………………………………………………………. 
 
3. Imię i nazwisko: ……..…………………………………………………………………                

 
PESEL      
 
Miejsce zamieszkania: 
……..……………………………………………………………………………………….   
Nazwa i adres szkoły:                                                                            Klasa:       
……..……………………………………………………………………………………… 
……..………………………………………………………………………………………. 
 
4. Imię i nazwisko: ……..…………………………………………………………………                

 
PESEL      
 
Miejsce zamieszkania: 
……..……………………………………………………………………………………….   
Nazwa i adres szkoły:                                                                            Klasa:       
……..……………………………………………………………………………………… 
……..………………………………………………………………………………………. 
 
5. Imię i nazwisko: ……..…………………………………………………………………                

 
PESEL      
 
Miejsce zamieszkania: 
……..……………………………………………………………………………………….   
Nazwa i adres szkoły:                                                                            Klasa:       
……..……………………………………………………………………………………… 
……..………………………………………………………………………………………. 
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Część II 
 
1. Dane o rodzicach i rodzinie ucznia: 
Imię i nazwisko matki:  

 
PESEL:  

 
miejsce zamieszkania:  

 
Imię i nazwisko ojca:  

 
PESEL:  

 
miejsce zamieszkania:  

 
 
 
3. Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa Miejsce pracy/nauki 

1.     

2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     

 
4. Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (do 

oświadczenia należy dołączyć odrębne zaświadczenia o dochodach dla każdej osoby 
wymienionej w pkt. 3): 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 
1. Wynagrodzenie za pracę (łączna kwota)   
2. Świadczenia rodzinne  
3. Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, 

świadczenia przedemerytalne 
 

4. Stałe lub okresowe zasiłki z pomocy społecznej  
5. Dodatek mieszkaniowy  
6. Alimenty i świadczenia alimentacyjne  
7. Zasiłek dla bezrobotnych  
8. Dochody z gospodarstwa rolnego   
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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  
 
 
5. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody 

rodziny: 
 

1. Zaświadczenie o zarobkach w ilości ...........................; 

2. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; 

3. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych; 

4. Kserokopie decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego; 

5. Kserokopie wyroku rozwodowego bądź przyznającego alimenty; 

6. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy; 

7. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły 

 
 
6. Wnioskowana forma pomocy materialnej: 
 

1. podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury 

szkolne, 

2. tornister, plecak szkolny, 

3. obuwie sportowe i strój na W-F, 

4. przybory do nauki zawodu, 

5. piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, kredki, pędzle, klej, flamastry, papier kolorowy, 

ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, nożyczki, kalkulatory, brystol, 

papier kancelaryjny, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, plastelina, 

modelina)  

6. tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do 

czerwca), multimedialne programy edukacyjne, 

7. oprogramowanie do komputera, części do komputera, 

8. biurko, krzesło do biurka,  

9. strój galowy wymagany przez szkołę  

10. sprzęt muzyczny, 

11. basen (strój kąpielowy, klapki, rachunki – uczniowie trenujący),  

12. opłaty za uczestnictwo w zajęciach w celu podniesienia sprawności fizycznej,  

13.  kursy dokształcające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe, 

14. wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, 
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15. okulary/soczewki 

16.  w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych  – dojazd do szkoły poza miejscem 

zamieszkania, a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, żywienie  

w bursie, internacie, stołówce szkolnej, transportu środkami komunikacji zbiorowej. 

 
7. Oświadczenie wnioskodawcy: 
 
1. Rodzina ucznia/uczennicy: 

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

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

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

składa się z ...... osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Średni 

miesięczny dochód na jedną osobę w  rodzinie wynosi ...........................zł. 

2. Oświadczam, że   
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 
b) zapoznałam się/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do przyznania 

stypendium szkolnego, 
c) uczeń/uczennica wymieniony/wymieniona we wniosku otrzymuje/nie otrzymuje*** 

inne stypendium o charakterze socjalnym przyznane przez 
.................................................................... w wysokości ........................................ na 
okres ..........................................................  

d) niezwłocznie powiadomię Prezydenta Miasta Mysłowice  o ustaniu przyczyn, które 
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, 

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla 
celów związanych z przyznaniem pomocy socjalnej zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281,  
z 2016 r. poz. 195, 677). 

 
 
Mysłowice , dnia ........................ 

.................................................... 
 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 *** niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 

Zgodnie z Art. 233. § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U. Nr. 88 z 1997 r. poz. 553) „Kto, 
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. 
 
 
Mysłowice , dnia ........................ 

.................................................... 
 (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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OBJAŚNIENIA 
 
1. Wnioskodawcą może być: 

1) pełnoletni uczeń/słuchacz samodzielnie, 
2) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/słuchacza, 
3) dyrektor placówki oświatowej, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę. 

2. Stypendia szkolne przysługują znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uczniom: szkół 
podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, 
zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków 
obcych, kolegiów służb społecznych, ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 
umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – zarówno publicznych jak 
 i niepublicznych – nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 roku życia. 

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez 
względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu  

w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych 
przepisach, 

3) kwotę bieżących alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości 
świadczeń w naturze. 

4. Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednio: 
1) zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny 

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, 

2) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 
3) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, 

wyciągiem bankowym itp.), 
4) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż  

w pkt 1 – 3 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych  
w ustawie o pomocy społecznej), 

5) Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych; 

6) Kserokopie decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego; 

7) Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy; 

8) Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły 

5. Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki w części I i II wniosku.  
W I części wnioskodawca powinien szczegółowo przedstawić trudną sytuację materialną rodziny 
 i ucznia/uczniów (rodzina niepełna, wielodzietna, długotrwała choroba lub niepełnosprawność, 
bezrobocie, nieszczęśliwe zdarzenia losowe, choroba alkoholowa, narkomania, itp.). 

6. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Mysłowice  
w terminie do 15 września br. 

 
 
UWAGA !!!!!! 

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub 

pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. Miały adnotację 

„szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tej informacji w nazwie umieszczonej  

na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, 

zakup może potwierdzić szkoła, do której uczęszcza uczeń. 


