
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 12/2008 Wójta Gminy Żabia Wola 

 

Józefina, dnia ……………………… 

…………………………………….. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

……………………………………..    Do Wójta Gminy Żabia Wola 

………………………………. 
                    (adres) 

 

…………………………………….. 

                   (telefon) 

Wniosek 

o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego* 

 

na rok szkolny 20 … / 20 …. 

 

I. Dane ucznia / słuchacza* ubiegającego się o przyznanie stypendium 

 

a. Imię i nazwisko - …………………………………………………………………………… 

b. Data i miejsce urodzenia - ………………………………………………………………… 

c. Imię i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów* …………………………………….. 

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

d. Adres zameldowania: kod ………………….. miejscowość ……………………………… 

ulica ………………………........................... nr domu ………… nr mieszkania ……… 

e. Adres zamieszkania: kod …………………… miejscowość ……………………………… 

ulica ……………………………………..…… nr domu ………… nr mieszkania ……… 

f. Pobiera / nie pobiera* stypendium przyznane przez …………………………………… 

na okres …………………………… w wysokości (miesięcznie) …………...................... 

II. Informacja o szkole / kolegium*, w którym uczeń / słuchacz* pobiera naukę w roku 

szkolnym 20 ….. / 20 ….. 

a. Nazwa szkoły - ……………………………………………………………………………… 

b. Klasa / rok nauki …………………………………………………………………………… 

c. Adres szkoły …………………………………………………………………………………. 

d. Opinia dyrektora szkoły: 

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

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

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

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

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

 

……………………..      ……………………………. 

Pieczęć szkoły             podpis i pieczątka 

* niepotrzebne skreślić 



 

III. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego 

a) rodzina składa się z ……… osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym: 

Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 
Status ** 

Wysokość 

dochodu netto 

w złotych 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Łączny dochód netto rodziny:  

** bezrobotny, zatrudniony, prowadzi dz. gosp., posiada gosp. rolne, rencista, emeryt, uczeń, 

wychowanek przedszkola. 

 

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów w rodzinie – z zakładu pracy, 

GOPS-u, decyzję podatkową, odcinki renty lub emerytury oraz inne dokumenty potwierdzające 

wskazany rodzaj dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 

 

b) średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi ……………………. zł. 

c) uzasadnienie przyznania pomocy: 

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

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

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

……………………………………………………………………… 

IV Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna 

(zaznaczyć x właściwe) 

 

o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w 

szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych 

przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.; 

o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 

realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, 

komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych; 

o pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup: 

o podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do 

realizacji procesu dydaktycznego; 

o zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, itp.; 

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

zamieszkania.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów 

związanych z przyznaniem pomocy socjalnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

…………………………………………..    …………………………………. 

             miejscowość, data           podpis 


