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Nazwisko    

Imię   

Adres 
zamieszkania 

 
 

Nr telefonu   

Określenie 
wnioskodawcy: 

 rodzic / opiekun prawny* 
 pełnoletni uczeń 
 dyrektor szkoły, ośrodka, 
kolegium  

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

DO WÓJTA GMINY JAKUBÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
  

1. Dane osobowe ucznia 

Imię i Nazwisko  
Nazwisko i imię 
ojca 

 

Nazwisko i imię 
matki 

 

Data i miejsce 
urodzenia 

 

PESEL   
Liczba osób w 
rodzinie 

 w tym dzieci 

Adres 
zamieszkania 

ulica                                             
nr 

miejscowość 

kod pocztowy województwo 
Nazwa szkoły  
Klasa  
 

2. Informacja o sytuacji rodzinnej ucznia/słuchacza (udokumentować)** 

□ trudna sytuacja materialna    □ zdarzenie losowe (jakie? opisać poniżej) 

□ bezrobocie       □  narkomania 
□  wielodzietność     □  alkoholizm  
□  rodzina niepełna     □  brak umiejętności wypełniania 

□  niepełnosprawność     funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

□  ciężka lub długotrwała choroba    □  inne (jakie? opisać poniżej)        
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Pożądana forma pomocy (zaznaczyć jedną lub kilka form)** 

□  całkowite lub 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, w szczególności udziału w zajęciach: sportowych, językowych, 
muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych, a także realizowanych przez szkołę wyjazdów do kina, 
teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia poza lekcyjne, itp., 

□  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników 
nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, zeszyty, przybory szkolne, tornister, plecak 
szkolny, strój galowy, strój na zajęcia wychowania fizycznego, obuwie sportowego, lektury szkolne, 
opracowania szkolne, atlasy, encyklopedie, słowniki, inne wyposażenie wymagane przez szkołę, komputer                             
i programy naukowe do tych komputerów, tusz do drukarki, abonament internetowy, itp., 

□  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym w szczególności transport do i ze 
szkoły środkami komunikacji zbiorowej (zwrot kosztów związany z dojazdem do szkoły poza miejscem 
zamieszkania), pobyt w internacie, bursie lub na stancji, opłaty za posiłki w stołówce szkoły lub internatu, inne 
dodatkowe opłaty i wydatki wymagane obligatoryjnie przez szkołę.     

 □  świadczenie pieniężne (należy podać uzasadnienie wystąpienia o stypendium szkolne w formie świadczenia 
pieniężnego) 
……………………………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

4. Oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny. 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym: 

Lp.          Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Miejsce pracy / nauki* 

Stopień 
pokrewieństwa 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
*w przypadku osób zarejestrowanych w PUP lub pobierających świadczenia z ZUS, świadczenia opiekuńcze                     
z GOPS należy wpisać nazwę odpowiedniej instytucji 
 
Źródła dochodu w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku: 
 
Lp. Rodzaj dochodu Kwota w zł 

1. wynagrodzenie ze stosunku pracy 
(załączyć zaświadczenie z zakładu pracy)  

 

2. Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, świadczenia 
pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, stałe zasiłki z pomocy 
społecznej) 

 

3. emerytury, renty, renty inwalidzkie i rodzinne 
(załączyć kopię decyzji lub inny dokument potwierdzający 
wysokość pobieranego świadczenia) 
 

 

4. dochody z gospodarstwa rolnego (ilość ha przelicz.x 345 zł 
(załączyć decyzję lub zaświadczenie o liczbie ha 
przeliczeniowych) 
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5.  Alimenty 
(załączyć wyrok sądowy/ugodę, odcinki przekazów lub 
oświadczenie osoby alimentującej) 

 

6. zasiłek dla bezrobotnych 
 

 

7. dodatek mieszkaniowy 
 

 

8. dodatek energetyczny 
 

 

9. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej 
 opodatkowane na zasadach ogólnych 
 opodatkowane zryczałtowanym podatkiem  
dochodowym ( w tym karta podatkowa)** 
(załączyć stosowne zaświadczenia lub oświadczenia 
określone w pouczeniu) 

 

10. inne dochody (wpisać jakie)………………………… 
 

 

Dochód razem: 
 

 

 

Alimenty świadczone na rzecz innych osób: 

L.p. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej do 

alimentów 

Alimenty płacone na 

rzecz: 

Wysokość świadczenia 

    

    

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA  

 

DOCHÓD RODZINY: 

Źródła dochodu w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - Alimenty 

świadczone na rzecz innych osób = dochód rodziny 

 

Oświadczam, że łączny dochód (netto)  gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego  złożenie wniosku 

wynosi …………..…… zł., co w przeliczeniu na jedną osobę miesięcznie netto stanowi ……………….. zł. 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………zł). 

 

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

         
 

……………………………… 
        (data i podpis wnioskodawcy) 

5.  Inne otrzymane stypendia o charakterze socjalnym.** 

Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych?  

□ nie 

□ tak (jeżeli tak to wpisać poniżej jakie stypendium otrzymuje oraz jego kwotę) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Sposób wypłaty stypendium: 

 
Wypłata stypendium szkolnego nastąpi w kasie Urzędu Gminy Jakubów ul. Mińska 15, po 
stwierdzeniu prawidłowości rozliczenia. 
 

 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o obowiązku niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy 

Jakubów o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego jak również                                   

o tym, że należności z tytułu stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów                                      

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych  z przyznawaniem stypendium szkolnego. 

 

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

          (data i podpis wnioskodawcy)  
Uwaga:  
Stypendia socjalne będzie przyznawał Wójt Gminy Jakubów wyłącznie ze środków przekazanych Gminie w formie dotacji 
celowej z budżetu państwa oraz wymaganych przy dotacjach celowych środków własnych Gminy. 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  

 
Zgodnie z art. 13  oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jakubów jest Wójt Gminy 
Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 257579190 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: iod@jakubow.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy 
Jakubów, realizacji umów zawartych z kontrahentami, a w pozostałych przypadkach w zakresie i celu 
określonym w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez Urząd Gminy 
Jakubów  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 
archiwalnych.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 lit. a-c ww. rozporządzenia oraz 
innych przepisów. 
6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub 
którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartej umowy. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdy jest wymogiem ustawowym lub 
warunkiem zawarcia umowy, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne. 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
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INFORMACJA O WYDATKACH KWALIFIKOWANYCH 
 DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 

1.Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 
planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: 
 • płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj. czesne za naukę w 
szkole, korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, w tym na 
basenie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne 
(np. teatr, kino, muzeum i in.). Koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub 
kursach edukacyjnych;  
2.Całkowita lub częściowa refundacja kosztu obowiązkowego ubezpieczenia grupowego od 
następstw nieszczęśliwych wypadków;  
3.Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki: 
 • zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, 
encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz 
inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy 
komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane 
przez szkołę;  
• pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw 
komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki, pen-drive, głośniki itp.) kalkulator, 
piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, 
klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory 
związane z zajęciami szkolnymi; opłata za Internet, jeśli program nauczania ucznia przewiduje 
korzystanie  z Internetu;   
• strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj. odzież sportowa:   
spodenki sportowe – maks. 2 szt. w semestrze,  
koszulki sportowe – maks. 2 szt. w semestrze,  
getry – maks. 1 szt. w semestrze,  
skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f – maks. 2 pary w semestrze,  
dres –maks. 2 komplet w semestrze – czyli spodnie dresowe i bluza,  
kąpielówki – maks. 1 szt. na semestr,  
kostium pływacki – maks. 1 szt. na semestr,  
czepek – maks. 1 szt. na semestr,  
okulary pływackie – maks. 1 szt. na semestr.,  
obuwie sportowe - maksymalnie 2 pary na semestr: typu: tenisówki, halówki, trampki lub 
adidasy, klapki na basen – maks. 1 para;  
zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej związanej bezpośrednio z udziałem w treningach w 
klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem 
(np. rower dla ucznia trenującego kolarstwo) 
UWAGA!  
Kwota przeznaczona na zakup stroju sportowego nie może przekroczyć 1/3 kwoty przyznanego 
stypendium.  
 
Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej:  
„…Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób 
oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup 
codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach 
resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego. 
 

 • inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory 
plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny 
(fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły; art. 
potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp., okulary korekcyjne (do kwoty 500 zł), biurko, 
krzesło do biurka, lampa biurowa. 
 
4. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):  
• dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej, 
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• zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji.  
 
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie 
dokumentów tj.:  
- imiennych faktur VAT,  
- imiennych rachunków,  
- biletów imiennych miesięcznych,  
- kwitariuszy, 
 - dowodów wpłaty KP.  
 
Umowy kupna – sprzedaży będą uwzględniane jedynie w przypadku odkupienia książek od 
starszych kolegów uczniów objętych stypendium szkolnym.  
Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, 
filharmonii itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem 
kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia 
wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.  
Powyższe dokumenty powinny zawierać:  
- nazwę wystawcy,  
- datę wystawienia/sprzedaży;  
- numer dokumentu,  
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko 
rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.  
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. 
miały adnotację „szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie 
umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca 
umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis. 
 
NIE STANOWIĄ WYDATKU EDUKACYJNEGO: 
Obuwie i odzież przeznaczona do codziennego użytku (np. sweter sportowy, blezer 
sportowy, sandały sportowe, obuwie zimowe sportowe, kurtki sportowe, płaszcze, sukienki, 
bielizna osobista i inna odzież dzienna i zimowa).  
W przypadku nieudokumentowania wydatków poniesionych na cele 
edukacyjne decyzja przyznająca stypendium szkolne wygasa. 


