
         
…………………………, dnia…………………………. 

                      (miejscowość)   

......................................................................                                              
                         (wnioskodawca) 

 

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

                     (adres zamieszkania) 

 

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

 

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

                             (telefon) 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ 

O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

 

Do Wójta Gminy Malbork 
 

1. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2021/2022 

                          od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. 

 

a) Stypendium szkolnego 

b) Zasiłku szkolnego 

 
Dla ucznia (słuchacza) ......................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko ucznia, i stopień pokrewieństwa) 

zamieszkałego w ........................................................................................................................................ 

(adres zamieszkania) 

uczącego się w ...................................................................................................................................................... 

 

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

(klasa, szkoła – adres szkoły) 

Dane dotyczące rodziców lub opiekunów ............................................................................................................ 

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

 

............................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) 

 

Miejsce zatrudnienia ojca (opiekuna prawnego) ................................................................................................. 

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

Miejsce zatrudnienia matki (opiekuna prawnego)................................................................................................ 

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

2. Oświadczenie wnioskodawcy o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia. 

Oświadczam,  że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym:  

Lp. Imię i nazwisko członka rodziny Data urodzenia Miejsce nauki / pracy/ zarejestrowanie w 

PUP 

1.    

2.    

3.    



4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

3. Źródła miesięcznego dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:  

Lp. Źródła dochodów Wysokość w zł. 

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy  

2. Działalność gospodarcza wykonywana osobiście    

3. Dochody gospodarstwa rolnego - ilość ha przeliczeniowych   

4. Emerytury, renty  

5. Zasiłek rodzinny  

6. Dodatki do zasiłku rodzinnego  

7. Zasiłek pielęgnacyjny  

8. Świadczenie pielęgnacyjne  

9. Zasiłek dla bezrobotnych  

10. Zasiłki z pomocy społecznej  

11. Dodatki mieszkaniowe  

12. Alimenty  

13. Inne dochody   

 

 

4. Oświadczam, że łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny razem zamieszkujących i 

prowadzących wspólne gospodarstwo  domowe wynosiły ...................... zł. W przeliczeniu na ..........  

osób stanowi ........................... zł netto miesięcznie na 1 osobę. 

 

5. Pożądaną formą stypendium(zasiłku) szkolnego jest: 

a) Całkowite (częściowe) pokrycie kosztów udziału 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, które   opłacane będą ze 

stypendium ........................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................ 
(rodzaj zajęć) 

            prowadzone przez: ......................................................................................................................... 
(nazwa i adres prowadzącego zajęcia) 

 

b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników  

i innych pomocy naukowych; 

c) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania. 



 

 

Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności z : 

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

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

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

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

(opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną rodziny lub zdarzenia losowego w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny) 

 

Do wniosku załączam (niepotrzebne skreślić): 

1. zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów *; 

2. zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; 

3. potwierdzenie zamieszkania ucznia;  

4. zaświadczenie z PUP 

5. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 

6. inne dokumenty 

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

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

( wymienić ilość i rodzaj dokumentu) 

 

................................................................ 
                                                                    (data i podpis składającego) 

 
 

*   UWAGA: Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 

szkolne nie może być większa niż (528,00 zł netto),  o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy  

i rozporządzenia do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2020 r. , poz. 1876 późn. 

zm.). 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 

      Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

 

- powyższe dane są prawdziwe; 

- zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego ; 

- niezwłocznie powiadomię Urząd Gminy w Malborku o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 

stypendium szkolnego. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb stypendium 

szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1781). 

 

 

 

........................................................ 
 ( data i podpis składającego wniosek) 

 
 


