
Załącznik do Zarządzenia nr 321/2015
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia  3 sierpnia 2015 r.

Numer wniosku Data przyjęcia wniosku Podpis osoby przyjmującej wniosek

                                                

                                                                 Do Prezydenta Miasta Ełku

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i aktywność społeczną 

na okres stypendialny: 
(należy zaznaczyć stawiając znak „x”)

� od 1 września do 31 grudnia 2015r. - obejmuje osiągnięcia ucznia za poprzedni rok
szkolny

� od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. - obejmuje osiągnięcia ucznia za poprzedni rok
kalendarzowy

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

� dyrektor szkoły, rada rodziców       

� rodzice, opiekunowie prawni  ucznia     

� fundacje,  stowarzyszenia,  organizacje  i  inne  podmioty  wspierające  lub  wdrażające  działanie
edukacyjne na rzecz uczniów

Imię i nazwisko

Nr telefonu

2. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły

Klasa (w roku szkolnym 2015/2016)

3. Wyniki w nauce

Średnia  ocen  uzyskanych  przez  ucznia  w  roku  szkolnym
2014/2015:

Ocena z zachowania w roku szkolnym 2014/2015:
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4. Osiągnięcia, aktywność i zaangażowanie ucznia

A. Konkursy przedmiotowe 
Organizowane przez Kuratorium Oświaty

Nazwa konkursu

Etap rejonowy
(wpisać: udział, 
zakwalifikowanie się do 
etapu wojewódzkiego)

Etap wojewódzki
(wpisać: laureat, finalista, 
uczestnictwo, konkurs 
odbędzie się później, 
wyniki później)

Potwierdzenie 
(czytelny podpis 
wychowawcy klasy 
lub nauczyciela 
przedmiotu)
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B. Aktywność społeczna 
(zaangażowanie  społeczne,  wraz  z  osiągnięciami  w  zakresie  działania  i  aktywności
w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach i innych organizacjach społecznych).
Dokładny  opis  aktywności  z  potwierdzeniem na  podstawie  dokumentów,  a  w  szczególności:  opinii
wychowawcy  klasy,  młodzieżowych  organizacji  szkolnych  i  pozaszkolnych,  organizacji  harcerskich,
instytucji kultury, organizacji pozarządowych i in.)

Nazwa klubu, 
stowarzyszenia, fundacji, 
organizacji, instytucji i in. 
podmiotów, w których lub na 
rzecz których działa uczeń

Opis aktywności ucznia

Dokumenty 
potwierdzające opisane 
formy aktywności
(dyplom, zaświadczenie, 
opinia …. )

Pieczęć lub 
podpis osoby 
potwierdzającej 
zaangażowanie 
i osiągnięcia 
ucznia

3



C. Szczególne osiągnięcia
Inne niż w punktach A i B osiągnięcia w dziedzinie sportu, plastyki, muzyki, teatru, tańca, inne:
(konkursy,  olimpiady,  turnieje,  spektakle,  twórczość własna) przyczyniające się do promocji
szkoły, miasta, powiatu, kraju:

dziedzina osiągnięcie zasięg
Dokumenty 
lub osoby 
potwierdzające
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5. Sytuacja rodzinna ucznia
5.1 Oświadczam, że  moja rodzina składa się  z  niżej  wymienionych osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp. Imię i nazwisko
Rok

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.

5.2 Oświadczam, że dochody moje i wymienionych wyżej członków mojego gospodarstwa
domowego, w ostatnich trzech miesiącach, wyniosły:

5.2.1 Osiągnięte dochody opodatkowane: Wymagane dokumenty:

Ze stosunku pracy, umowy zlecenie 
/ o dzieło

� TAK               � NIE ….......................zł

- zaświadczenie albo oświadczenie o zarobkach

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

5.2.2 Osiągnięte dochody z działalności gospodarczej Wymagane dokumenty

� TAK               � NIE ….......................zł
-  zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego  
albo oświadczenie

5.2.3 Osiągnięte dochody nieopodatkowane: Wymagane dokumenty:

Alimenty / fundusz alimentacyjny:

� TAK               � NIE ….......................zł

- wyrok w sprawie o alimenty lub zaświadczenie
komornika albo oświadczenie

Zasiłek  rodzinny  oraz  dodatki  do
zasiłku rodzinnego:

� TAK               � NIE ….......................zł

- zaświadczenie albo oświadczenie

Zasiłek  pielęgnacyjny  
oraz świadczenia pielęgnacyjne:

� TAK               � NIE ….......................zł

- zaświadczenie albo oświadczenie

Dodatek mieszkaniowy:

� TAK               � NIE ….......................zł
- decyzja (do wglądu)
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5.2.4 Zasiłek okresowy lub stały z Pomocy Społecznej Wymagane dokumenty:

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

5.2.5 Dochód z gospodarstwa rolnego Wymagane dokumenty:

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

5.2.6 Inne dochody Wymagane dokumenty:

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

- zaświadczenie albo oświadczenie

5.3 ŁĄCZNY DOCHÓD NETTO RODZINY (Suma dochodów z poz. 
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) ….....................................zł

5.3.1 Ilość osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe (zgodnie z 
tabelą z poz. 5.1)

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

6. Oświadczenia wnioskodawcy

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 (z późn. zm.).

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