
Wniosek  

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

stypendium szkolnego */ zasiłku szkolnego * (niewłaściwe skreślić) 

na okres .......................................................................................................   

dla ucznia (słuchacza) zamieszkałego na terenie  

gminy Dąbrowa Chełmińska 
 
WNIOSKODAWCA: 

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

 

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

 

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

               (imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy  
- wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły -  Art. 90n. ust. 2. ustawy o 

systemie oświaty ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, t.j.) 
 

I. DANE DOTYCZĄCE UCZNIA:   

Dane osobowe ucznia  

Nazwisko  

Imiona  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Seria i nr dowodu 

osobistego/nr legitymacji 

szkolnej 

 

Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) 

Imię i nazwisko ojca  

PESEL ojca  

Imię i nazwisko matki  

PESEL matki   

Miejsce zamieszkania 

ulica  
kod pocztowy   -    miejscowość  

Adres stałego zameldowania 

ulica  
kod pocztowy   -    miejscowość  

Informacja o szkole  

Nazwa szkoły  
 

 

Adres szkoły  
 

 
 

W roku szkolnym 2020/2021 jest uczniem klasy / semestru - ................................ 

 

 

 

 

 



II. DANE UZASADNIAJĄCE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 
 

1. Sytuacja rodzinna ucznia (uwzględnić wszystkie osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące  

i gospodarujące)  

 

Lp. Imię i nazwisko 
 

PESEL 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy  

 -  nauki 
 1  

 
           

 

    

 2  

 
           

 

    

 3  

 
           

 

    

 4  

 
           

 

    

 5  

 
           

 

    

 6  

 
           

 

  

 7  

 
           

 

  

 8  

 
           

 

    

 9  

 
           

 

    

10  

 
           

 

  

11  

 
           

 

  

12  

 
           

 

  

 

2. Opis trudnej sytuacji wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz 

innych okoliczności – w przypadku ubiegania się o stypendium  szkolne (wskazać w 

szczególności, czy w rodzinie występuje: bezrobocie3), niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała  choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych,  alkoholizm, narkomania, czy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe) lub przejściowo trudnej sytuacji materialnej powstałej wskutek wystąpienia 

zdarzenia losowego – w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny1) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



3. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto)2) całej rodziny uzyskanego  

w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 

 

OSIĄGNIĘTE DOCHODY: 

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy  

2. Umowy zlecenie, umowy o dzieło  

3. Renta inwalidzka, emerytura  

4. Zasiłek macierzyński, chorobowy  

5. Renta socjalna  

6. Świadczenie rehabilitacyjne  

7. Zasiłek dla bezrobotnych  

8. Alimenty  

9. Zasiłek pielęgnacyjny  

10. Świadczenie pielęgnacyjne  

11. Zasiłek rodzinny z dodatkami  

12. Zasiłki z pomocy społecznej (okresowy, stały)  

13. Dodatek mieszkaniowy  

14. Dodatek energetyczny  

15. Gospodarstwo rolne (ilość ha przeliczeniowych x 308 zł)  

16. Prowadzenie działalności gospodarczej  

17. Pobrane inne stypendia o charakterze socjalnym 

(jakie?:………………………………………………..) 

 

18. Inne dochody 

(jakie?:…………………………………………………… 

……………………………………………………………..) 

 

 

Dochód miesięczny (netto) w rodzinie wyniósł: ……………………………………………... 

 

Dochód miesięczny (netto) na osobę w rodzinie wyniósł:…………………………………… 

 
Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniem o ich wysokości, odcinkiem pobranej 

emerytury / renty /, a w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

zaświadczeniem wydanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. 

 

4. Wydatki rodziny: alimenty świadczone na rzecz innych osób w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku wyniosły ......................... zł. ..... gr. 
Wyżej wymienione wydatki należy potwierdzić wyrokiem sądu lub zaświadczeniem.  

 

5. Wydatki rodziny: Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne rolników w KRUS  

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosły ......................... zł. ..... gr. 
Wyżej wymienione wydatki należy potwierdzić kwartalną informacją z KRUS oraz potwierdzeniem 

zapłaty.  

 

6.  Dochód miesięczny  netto 2), 4)  na 1 osobę w rodzinie wyniósł .......................... zł. 

(Od sumy dochodów należy odjąć sumę wydatków, o których mowa w pkt 4 i 5. Uzyskany 

wynik podzielić przez liczbę osób wymienionych w II. pkt 1.) 

 

 

 
 



III. POŻĄDANĄ FORMĄ ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ JEST 

CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE POKRYCIE PONIESIONYCH WYDATKÓW: 

 

Rodzaje wydatków zaznaczyć pożądaną formę 

pomocy o ile ma być 

realizowana w formie innej 

niż pieniężna „X” 

udział 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; 

 

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w 

szczególności zakup podręczników szkolnych, lektur, słowników i 

encyklopedii, zakupu stroju gimnastycznego i obuwia sportowego 

oraz zeszytów, długopisów, piórników, tornistrów, plecaków), a 

także innych pomocy dydaktycznych, zgodnych z zapisami 

uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska nr XVIII.192.2020 z 

dnia 5 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 

3972); 

 

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z  

pobieraniem nauki poza  miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i 

kolegiów pracowników służb społecznych)       

 

 

 

IV. WSKAZANIE RACHUNKU BANKOWEGO W CELU PRZEKAZYWANIA 

NALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ: 

 

Właściciel rachunku................................................................................................... 

Nazwa banku ............................................................................................................. 

Numer rachunku bankowego  

                          

 

 

 

 

 

 

”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

 
 

 

 

Dąbrowa Chełmińska, ........................... 20..... r.          

            .............................................................. 
                   (podpis rodzica/ prawnego opiekuna  lub ucznia 

w przypadku osoby pełnoletniej )  

 



Do wniosku załączam (proszę wymienić załączniki potwierdzające dochód oraz występowanie 

innych okoliczności, o których mowa w art.90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty lub 

potwierdzenie faktu wystąpienia zdarzenia losowego (pożar, zalanie mieszkania, kradzież, 

nagłe wystąpienie ciężkiej i długotrwałej choroby ucznia): 

 

1) ..........................................................................................................................., 

2) ..........................................................................................................................., 

3) ..........................................................................................................................., 

4) ..........................................................................................................................., 

5) ………………………………………………………………………………..., 

6) …………………………………………………………………………………, 

7) …………………………………………………………………………………, 

8) …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA: 

1) O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 

wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku  

(art. 90e ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty); 

 

2) 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, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w 

przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz 

ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych 

na rzecz innych osób 

(art. 8. ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej); 

3) Poprzez osobę bezrobotną należy rozumieć osobę, o której mowa w art.2 ust. 1 pkt 2 -  

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 

4) Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód 

rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczający 

w przeliczeniu na osobę kwoty 528,00 zł (netto). 

(art.8. ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 

 



POTWIERDZENIE UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY (TYP SZKOŁY I KLASA) 
 

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

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

 

 

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

       (miejscowość, data)                                                       (podpis i pieczęć Dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPINIA DYREKTORA SZKOŁY* 
.........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

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

       (miejscowość, data)                                                       (podpis i pieczęć Dyrektora szkoły) 

 
 

* wypełnić wyłącznie w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje dodatkowe dla osób wypełniających wniosek. 
 

1.  Wniosek składa się oddzielnie na każde dziecko. 

2. Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w terminie do dnia 15 września 

uczniowie, a słuchacze kolegium do dnia 15 października.  

3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być 

złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 

4. Z wnioskiem mogą wystąpić: 

- rodzice  

- pełnoletni uczeń  

- dyrektor szkoły 

- dyrektor ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Klauzulę informacyjną RODO. 

2. Zaświadczenie stwierdzające wysokość dochodu netto członków rodziny za miesiąc 

poprzedzający złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,  

      w którym wniosek został złożony. 

3. Oświadczenie o dochodach członków rodziny z pracy dorywczej, 

4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy dot. prawa lub braku prawa do zasiłku, oraz 

zaświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych. Osoby bezrobotne 

niezarejestrowane i niepracujące dorywczo – oświadczenie o nieuzyskiwaniu 

dochodów. 

5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu, 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o formie opodatkowania 

działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej 

działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 

6. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o formie opodatkowania 

działalności gospodarczej oraz zeznanie podatkowe za rok złożone za rok 

poprzedzający rok podatkowy. 

7. Pisemne oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu 

niepodlegającego opodatkowaniu. 

8. Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu: 

- pracy, działalności gospodarczej , umów zlecenia lub o dzieło 

- świadczenia pieniężne z pomocy społecznej (zasiłek, okresowy, zasiłek stały) 

-  prowadzenia gospodarstwa rolnego , ustalone z zastosowaniem hektarów 

przeliczeniowych według zasad określonych w przepisach o podatku rolnym 

- alimentów, emerytur i rent 

- zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych 

- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 

- świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) 

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

- innych  uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw 

autorskich lub wykonywania wolnych zawodów 

 

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać miesięcznie 528,00 zł  

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi miesięcznie 308,00 zł 



Katalog wydatków podlegających refundacji: 

 

1) zakup podręczników szkolnych, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych 

książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego;  

2) zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych 

programów komputerowych; 

3) zakup sprzętu dydaktycznego zgodnego z kierunkiem kształcenia; 

4) zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu 

dydaktycznego, w szczególności zeszytów, długopisów, piórników, flamastrów, 

kredek, bloków, przyborów geometrycznych, plecaków, tornistrów i itp.; 

5) zakup przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających 

wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego 

przez ucznia np. drukarek, papieru, tuszu do drukarek, zakup biurka, krzesła do 

biurka; 

 6) zakup stroju gimnastycznego (tylko koszulka, spodenki, spodnie sportowe lub 

dres po 1 szt.), w tym obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (raz 

na semestr); 

7) zakup stroju apelowego (dla dziewcząt: biała bluzka, spódnica lub spodnie 

wizytowe, dla chłopców: koszula, spodnie lub garnitur) – 1 szt. na rok szkolny; 

8) zakup przyborów i odzieży niezbędnej do nauki zawodu, np. w szkole fryzjerskiej; 

9) zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry; 

10) zakup sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną 

sportu; 

11) zakup okularów korekcyjnych (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza 

okulisty); 

12) zakup komputera (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, 

nośniki danych, koszt naprawy komputera; 

13) zakup stroju na basen, w tym stroju kąpielowego, klapek, okularów pływackich, 

czepków (1 szt. na rok szkolny), opłaty za basen po przedstawieniu imiennego 

dowodu wpłaty na ucznia, wystawionego przez szkołę; 

14) opłaty związane z wyjściem do kina, teatru, muzeum organizowanego przez 

szkołę; 

15) zakup biletów na przejazd środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły; 

16) zajęcia edukacyjne, w tym wyrównawcze wykraczające poza zajęcia realizowane  

w ramach programu nauczania; 

17) zajęcia pozaszkolne (muzyczne, plastyczne, językowe, sportowe i inne o charakterze 

edukacyjnym); 

18) zakwaterowanie w internacie lub bursie; 

19) zakup posiłków w stołówce szkoły, internacie lub bursie; 

20) czesne w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły 

publicznej; 

21) pokrycie kosztu abonamentu internetowego. 

 

Stypendium szkolne może być udzielone na jeden lub kilka celów, o których mowa 

powyżej. 



Faktury, bądź rachunki muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne 

jest także aby każdy zakupiony towar był jasno określony np. buty-adidasy, trampki lub 

halówki, koszulka sportowa lub T-shirt, spodnie sportowe, bluza sportowa lub dres 

spodenki sportowe lub gimnastyczne, komputer, laptop, drukarka, itp. Jeżeli zakupiony 

towar nie ma jasnego określenia lub zawiera jedynie symbole, sprzedawca może na 

fakturze nanieść adnotację potwierdzając to pieczęcią i podpisem. 

  Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo 

zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu 

wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Imienne rachunki i faktury poświadczające wydatki podlegające refundacji 

w ramach stypendium mogą być realizowane za okres: 

 od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r. 

– realizacja stypendium za I okres rozliczeniowy od IX-XII/2020. 

Rachunki/faktury należy dostarczyć do dnia 7 grudnia  2020 r. 

 

Imienne rachunki i faktury poświadczające wydatki podlegające refundacji 

w ramach stypendium mogą być realizowane za okres: 

 od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. 

– realizacja stypendium za II okres rozliczeniowy od I-VI/2021. 

Rachunki/faktury należy dostarczyć do dnia 7 czerwca  2021 r. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne będą realizowane zgodnie z zapisami ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Regulaminem udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Dąbrowa Chełmińska, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Dąbrowa 

Chełmińska Nr XVIII.192.2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 

3972). 


