
Dane osobowe wnioskodawcy
(rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor)*

Nazwisko 

Imię 

Adres zamieszkania 

PESEL  

Nr telefonu 

Nr konta bankowego

WNIOSEK DO BURMISTRZA OLESNA 

O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE

SOCJALNYM DLA UCZNIA

        1. Dane osobowe ucznia/słuchacza (wypełnić drukowanymi literami) 
Nazwisko 

Imię/imiona 

Nazwisko i imię ojca 

Nazwisko i imię matki 

PESEL ucznia/słuchacza 

Data i miejsce urodzenia 

Adres zamieszkania ulica nr Miejscowość 

Kod pocztowy Województwo 

        2. Informacja o szkole ucznia/słuchacza (wypełnić drukowanymi literami)
Nazwa szkoły 

Adres szkoły 

Klasa 

         3. Informacja o warunkach i okolicznościach rodzinnych ucznia/słuchacza (udokumentować)**             
□  Bezrobocie                                                                     □  Przemoc w rodzinie

□ Niepełnosprawność                                                                                            □ Alkoholizm lub narkomania

□ Długotrwała lub ciężka choroba                                                                                       □ Wystąpiło zdarzenie losowe

□  Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność                  □  Brak umiejętności  wypełniania funkcji

□ Rodzina niepełna         opiekuńczo – wychowawczych

         4. Pożądana forma pomocy (należy zaznaczyć jedną albo kilka form) ** 
□ Całkowite  lub  częściowe  pokrycie  kosztów  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych,  w  tym  wyrównawczych,

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą. 

□ Pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników.

□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. 

□ Pokrycie innych kosztów o charakterze edukacyjnym.

□ Świadczenie pieniężne (proszę o wskazanie powodów uzasadniających tę formę):
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................



           5. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia
Stopień 
pokrewieństwa

Miejsce pracy/nauki Źródło i wysokość dochodu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Razem:

          6. Załączniki złożone do wniosku **
1. Zaświadczenie o wysokości: 

□ dochodu (netto) z zakładu pracy, 
□ dochodu z działalności gospodarczej,

□ renty/emerytury (decyzja rentowa), 

□ alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika). 

□ 2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym 
        złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku). 

□ 3. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie 
        wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

□ 4. Oświadczenie o stanie majątkowym.

□ 5. Decyzję o otrzymywanych świadczeniach z Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek 
rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny).

□ 6. Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. 

□ 7. Zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach socjalnych (rodzaj i wysokość).

□ 8. Inne zaświadczenia/decyzje jeżeli uczeń spełnia kryteria o których mowa w punkcie 3 wniosku. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olesno.

Świadomy/a* odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu 
Karnego oświadczam, że dane podane przeze mnie we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do stypendium szkolnego zobowiązuję się niezwłocznie 
powiadomić o tych zmianach organ przyznający stypendium. 

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.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z 
procedurą udzielania stypendiów.      
      

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

                                                                                                                                    ( Data i podpis wnioskodawcy ) 

* niepotrzebne skreślić             ** wstawić znak X


