
Nr wniosku: E.4462...............2017

                                                                                   Do Prezydenta Miasta Ełku

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2017/2018

(z podziałem na okresy: IX – XII 2017; I – VI 2018 r.)

1. Wnioskodawca
(należy zaznaczyć stawiając znak „x”)

□ Rodzic            □ Pełnoletni uczeń             □ Dyrektor szkoły

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr telefonu

2. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko ojca

Imię i nazwisko matki

PESEL

Miejsce zamieszkania

3. Informacje o szkole

Nazwa  szkoły (jeżeli  szkoła  jest  w zespole  podać
również nazwę szkoły)

Klasa do której  uczęszcza uczeń w roku szkolnym
2017/2018

Typ szkoły Szkoła
podstawowa

□

Gimnazjum

□

Liceum
ogólnokształcące

□

Technikum

□

Szkoła
branżowa

□

Szkoła specjalna
przysposabiająca

do pracy

□

Szkoła
policeal

na

□

Inne

□
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4. Sytuacja rodzinna ucznia
4.1  Oświadczam,  że  moja  rodzina  składa  się  z  niżej  wymienionych  osób  pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp. Imię i nazwisko
Data

urodzenia
Stopień

pokrewieństwa

Status zawodowy (pracujący, uczeń, student,
bezrobotny, emeryt, rencista prowadzący własną
działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne), 

w przypadku uczniów wskazać szkołę

1. wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4.2 Oświadczam, że dochody moje i wymienionych wyżej członków mojego gospodarstwa
domowego, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, wyniosły:

4.2.1 Osiągnięte dochody opodatkowane: Wymagane dokumenty:

Ze stosunku pracy:

□ TAK               □ NIE ….......................zł
- zaświadczenie albo oświadczenie o zarobkach

Z umowy zlecenie, o dzieło:

□ TAK               □ NIE ….......................zł
- umowa, rachunek albo oświadczenie

Z tytułu renty, emerytury 
lub świadczeń przedemerytalnych:

□ TAK               □ NIE ….......................zł

- odcinek świadczenia, zaświadczenie albo oświadczenie

Zasiłek dla bezrobotnych:

□ TAK               □ NIE ….......................zł

-  zaświadczenie  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  
albo oświadczenie

4.2.2 Osiągnięte dochody z działalności gospodarczej 
rozliczanej:

Wymagane dokumenty:

Na zasadach ogólnych/w formie 
zryczałtowanego podatku 
dochodowego:

□ TAK               □ NIE ….......................zł

-  zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego  
albo oświadczenie
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4.2.3 Osiągnięte dochody nieopodatkowane: Wymagane dokumenty:

Alimenty / fundusz alimentacyjny:

□ TAK               □ NIE
….......................zł

-  wyrok  w  sprawie  o  alimenty  lub  zaświadczenie
komornika albo oświadczenie. W przypadku pobierania
świadczeń w Wydziale Świadczeń UM Ełku - decyzja  
(do wglądu)

Zasiłek  rodzinny wraz  z  dodatkami
do  zasiłku  rodzinnego  
oraz świadczenie rodzicielskie:

□ TAK               □ NIE ….......................zł

-  zaświadczenie  albo  oświadczenie.  W  przypadku
pobierania świadczeń w Wydziale Świadczeń UM Ełku -
decyzja (do wglądu)

Zasiłek  pielęgnacyjny/  świadczenia
pielęgnacyjne  /  specjalny  zasiłek
opiekuńczy:

□ TAK               □ NIE ….......................zł

-  zaświadczenie  albo  oświadczenie.  W  przypadku
pobierania świadczeń w Wydziale Świadczeń UM Ełku -
decyzja (do wglądu)

Dodatek mieszkaniowy, 
zryczałtowany dodatek energetyczny:

□ TAK               □ NIE ….......................zł

- decyzja (do wglądu)

Stypendium z wyłączeniem 
stypendium szkolnego:

□ TAK               □ NIE ….......................zł

- zaświadczenie albo oświadczenie

4.2.4 Zasiłek okresowy lub stały z Pomocy Społecznej Wymagane dokumenty:

□ TAK               □ NIE ….......................zł - zaświadczenie albo oświadczenie

4.2.5 Dochód z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha 
przeliczeniowego

Wymagane dokumenty:

□ TAK               □ NIE ….......................zł
-  zaświadczenie  o  powierzchni  ha  przeliczeniowych  
albo oświadczenie

4.2.6 Inne dochody Wymagane dokumenty:

Wymienić jakie: (praca dorywcza, 
pomoc rodziny) ….......................zł

- zaświadczenie albo oświadczenie

4.3 ŁĄCZNY DOCHÓD NETTO RODZINY (Suma dochodów z poz. 
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6) ….........................................zł

4.3.1 Ilość osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe (zgodnie z 
tabelą z poz. 4.1)

4.3.2 Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w gospodarstwie 
domowym: ….........................................zł

5.  Uzasadnienie  składanego wniosku  (wskazać  czy  w  rodzinie  występuje:  bezrobocie,  niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
alkoholizm, narkomania oraz czy rodzina jest niepełna lub inne okoliczności powodujące trudną sytuację rodzinną).

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

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

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

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

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

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

6. Proszę o przyznanie stypendium szkolnego w formie:
(świadczenie może być przyznane w jednej lub kilku formach – należy wybrać formę zaznaczając znakiem X)

6.1 □ 
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 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;

6.2 □ 
całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  kosztów  związanych  z  pobieraniem  nauki  poza  miejscem
zamieszkania,  w  przypadku  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  i  publicznych  kolegiów
nauczycielskich,  nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych  i  kolegiów  pracowników  służb
społecznych;

6.3 □ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

Jeśli Prezydent Miasta Ełku uzna, że przyznanie stypendium w formach, o których mowa w punkcie 6 nie jest możliwe lub nie jest
celowe,  stypendium może  być  przyznane  w formie świadczenia  pieniężnego,  na  zasadach  określonych  w art.  90d  ust  5  ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

7. Oświadczenia wnioskodawcy

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zobowiązuję  się  do  poinformowania  Urzędu  Miasta  Ełku  o  zachodzących  zmianach  w  mojej  sytuacji
rodzinnej i majątkowej, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  dla  celów  związanych
z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

….................................................                                                         …...............................................................
                   (data)                                                                                                     (podpis wnioskodawcy)

8. Informacja dyrektora placówki oświatowej o uczniu:

Potwierdzam, że.................................................................................................................. jest uczniem
                                                             (imię i nazwisko ucznia)

klasy / rok nauki ...................... w ..........................................................................................................
                                                                                                              (nazwa placówki)    
w............................................. 
              (adres placówki)

….................................................................                                               …...................................................................
                   (pieczęć szkoły)                                                                                (data i podpis dyrektora szkoły)

4


