
   

DO WÓJTA GMINY RYCHLKI 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym  2016/2017 

 

Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko  .................................................................................................................................... 

Adres    .................................................................................................................................................. 

Telefon    .................................................................................... 

I. Dane ucznia/ słuchacza ubiegającego się o stypendium: 

1. Imię i nazwisko ..................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia ………………………………. PESEL ........................................................................ 

3. Imiona i nazwiska rodziców ................................................................................................................. 

4. Miejsce zamieszkania ........................................................................................................................... 

5. Szkoła / kolegium ................................................................................................................................. 

    Adres szkoły / kolegium ....................................................................................................................... 

  

II. Wnioskowana forma stypendium szkolnego inna niż forma świadczenia pieniężnego: 

(pomoc może być udzielona w jednej lub kilku formach, należy postawić znak X; wskazanie przynajmniej jednej z 

poniższych form stypendium jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku) 

 

 pomoc  rzeczowa  o  charakterze  edukacyjnym,  w  tym  w  szczególności  zakup  

podręczników  i   innych pomocy naukowych, 

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

 całkowite  lub  częściowe  pokrycie  kosztów  związanych  z  pobieraniem  nauki  poza 

miejscem zamieszkania  (ta  forma  stypendium  dotyczy  wyłącznie  uczniów  szkół 

ponadgimnazjalnych  oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 

języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). 

 

III.  Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności z: 

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

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

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

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

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

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

(opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną rodziny) 

 



 

IV.  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie   

Lp

. 
Imię i nazwisko Pokrewieństwo 

Miesięczna wysokość dochodu w 

złotych (netto) potwierdzona 
zaświadczeniem lub oświadczeniem 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          Łączny miesięczny dochód w rodzinie na 1 osobę    
 

          Ilość osób w rodzinie    
 

          Łączny miesięczny dochód w rodzinie    
 

  

V. Świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który za 

składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, 

że: 

-   powyższe dane są prawdziwe, 

-   zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do otrzymywania stypendium szkolnego, 

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

 -  przyznania stypendium szkolnego. 

VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd Gminy 

Rychliki w  celach  stypendialnych,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  

danych  osobowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).                     

Rychliki, dn............................  r.                                                   ............................................................ 
                                                                                                                                                 (podpis wnioskodawcy)    

Do wniosku załączam: 

1. .................................................................................................................................. .................................. 

2. ............................................................................................. ....................................................................... 

3. .......................................................................................................................... .......................................... 

4. .......................................................................................................................................... .......................... 



POUCZENIE 

 1.  Stypendium szkolne przysługuje: 

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych 

oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku 

życia; 

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których 

mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji 

obowiązku nauki.   

c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - 

do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu 

ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

2. Wniosek może złożyć : 

a)  rodzic lub prawny opiekun ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Rychliki, 

b)  pełnoletni uczeń zamieszkały na terenie Gminy Rychliki, 

c)  dyrektor szkoły / kolegium.             

3. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 

dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

4. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie 

może być większa niż 514 złotych netto. 

5.  Uczeń,  który  otrzymuje  inne  stypendium  o  charakterze  socjalnym  ze  środków  publicznych,  może  

otrzymać  stypendium szkolne  w  wysokości,  która  łącznie  z  innym  stypendium  o  charakterze  socjalnym  

ze  środków  publicznych  nie  przekracza dwudziestokrotności  kwoty,  o  której  mowa  w  art.  6  ust.  2  pkt  2  

ustawy  z  dnia  28  listopada  2003  r.  o  świadczeniach rodzinnych,  a  w  przypadku  słuchaczy  kolegiów  

nauczycielskich,  nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych  i  kolegiów pracowników służb społecznych - 

osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych.   
6. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie: 

a)  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;   

b)  całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  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, 

c)  uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 

języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych stypendium szkolne może być udzielone 

również w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania. 

7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie  świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający 

stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest możliwe lub nie jest celowe. 

8. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie. 

9. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Rychliki w drodze decyzji administracyjnej. 

10. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku 

ubiegania się o stypendium  szkolne  dla  ucznia,  którego  rodzina  korzysta  ze  świadczeń  pieniężnych  z  

pomocy  społecznej,  zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się 

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

11. Szczegółowe warunki udzielenia stypendium szkolnego reguluje art. 90 „b” - 90 „u” ustawy z dn. 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwała nr VII/47/2008 Rady 

Gminy Rychliki z dn. 10 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Rychliki (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r. nr  193, poz. 

2974).   

12. Wnioski o udzielenie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym należy składać u Sekretarza Urzędu 

Gminy Rychliki pokój nr 1b. 


