
Wójt Gminy Wislica ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 

2011/2012. 

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2011r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Wiślica ul. Okopowa 8. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie 
stypendium wynosi 351 zł/osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 207 zł/ha 
przeliczeniowy. 

Stypendium szkolne moŜe 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, 
cięŜka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a takŜe, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  

  Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są: 
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla                                                   
młodzieŜy i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich,     nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych - do  ukończenia kształcenia, nie dłuŜej niŜ do 
ukończenia 24 roku Ŝycia, 
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umoŜliwiających dzieciom   i  młodzieŜy, o których 
mowa w art.16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a takŜe dzieciom i młodzieŜy upośledzonym umysłowo ze 
sprzęŜonymi niepełnosprawnościami, realizacje odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do 
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających  uprawnień szkół publicznych dla młodzieŜy  i dla 
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 
4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych  - do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  w szczególności gdy w rodzinie tej 
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a takŜe gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe. 

Stypendium szkolne moŜe być przyznane w jednej lub kilku z następujących form: 

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym    
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takŜe 
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;  
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników; 
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych;  
4. Świadczenia pienięŜnego, jeŜeli organ przyznający stypendium  uzna, Ŝe udzielenie stypendium w formach, o 
których mowa w ust. 1,a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych takŜe w formie, o której mowa w 
ust. 3, nie jest moŜliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 2, udzielenie 
stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 3, nie jest celowe. 
 Zasiłek szkolny moŜe być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z 
powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny naleŜy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuŜszym niŜ dwa miesiące od jego wystąpienia.  

Informację na temat stypendium i zasiłku szkolnego moŜna uzyskać w tut. urzędzie, pok. nr 12 lub pod numerem 
telefonu :41 3792106 wew. 24  

   

          Wójt Gminy Wiślica 

         mgr inŜ. Stanisław Krzak 

 



Formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze 
Socjalnym składany przez rodziców lub pełnoletniego ucznia lub 

Słuchacza kolegium 
 
 
 
 
Wnioskodawca 
............................................. 
( imię i nazwisko rodzica, pełnoletniego ucznia 
 lub dyrektora szkoły)  
 
..................................................................... 
                       (adres) 
..................................................................... 
 

Wiślica, dnia....................................... 
 
 

WÓJT GMINY WIŚLICA 
 

  WNIOSEK  O  PRZYZNANIE  STYPENDIUM  SZKOLNEGO/ 
ZASIŁKU SZKOLNEGO* 

 
I. Dane ucznia/słuchacza ubiegającego się o stypendium 
 
1.Imię i nazwisko ucznia………….................................................................................................................. 
 
2.Data i miejsce urodzenia ..........................................................Pesel........................................................... 
 
3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów.................................................................................................... 
 
4.Adres zamieszkania ucznia :  nr domu....... nr mieszkania............... 
 
kod pocztowy............................. poczta....................................... 
 
miejscowość.......................................... telefon....................................... . 
 
W roku szkolnym 2011/2012 jest uczniem ............... klasy    Szkoły..................................................... .. 
 
......................................................................................................................................................................... 
      ( nazwa  i adres szkoły) 
 
 
  

II. Dane uzasadniające przyznanie stypendium/zasiłku  szkolnego: 
  
Opis sytuacji materialnej rodziny(naleŜy wskazać np. takie przesłanki jak : bezrobocie ,niepełnosprawność, cięŜka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność brak  umiejętności wypełniania  funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, 
narkomania, rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe*): 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 



Oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny ucznia pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym* 
 
 

Lp. 
 
Imię i nazwisko 

Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Źródło 
dochodu 

Wysokość dochodu 
w zł (nett) 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
                                                                   Łączny dochód rodziny ucznia 

 

 
 
2/ posiadam – nie posiadam* gospodarstwo rolne o powierzchni....................ha przeliczeniowych,  
                                                                                                   
3/ pobieram – nie pobieram* stypendium ................................naukowe – socjalne* przyznane przez 
 
................................................................................................ w wysokości................................................, 
4/ otrzymuję świadczenia socjalne, w tym: 

- dodatek mieszkaniowy w wysokości................................zł;  
                                                                    -  

      -     świadczenie rodzinne w wysokości:.................................zł;                             
                          
5/ średni miesięczny dochód 1 na jedną osobę w mojej rodzinie / zgodnie z załączonymi zaświadczeniami o 
wysokości dochodów pracodawcy*, urzędu pracy*, urzędu skarbowego*, 
odcinkiem od renty, emerytury* świadczeń Pomocy Społecznej* oraz ustaloną wysokością dochodu z 
gospodarstwa rolnego/ 
 
wynosi.............................zł słownie ..............................................................................................zł. 
 
III. PoŜądana forma świadczenia pomocy materialnej (inna niŜ forma pienięŜna): 
 
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, czyli refundacja zakupu 
podręczników, przyborów szkolnych , stroju sportowego, dofinansowanie kosztów dojazdu do szkoły.   
............................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................  

 
 

 
 
 



IV. Oświadczenia 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- 

Kodeks- karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, Ŝe powyŜsze dane są zgodne z prawdą. 
Ponadto wyraŜam na przewaŜanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i 
wypłaty pomocy materialnej, 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.). 

 
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Wiślica o zwiększeniu dochodu rodziny lub 

zaprzestaniu uczęszczania ucznia do szkoły, o otrzymaniu innego stypendium szkolnego o charakterze 
socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania – poza obszar gminy Wiślica. 

     
       ........................................................ 
         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
Do wniosku dołączam**:  
1/ Oświadczenie o dochodach rodziny. 
2/Zaświadczenie o dochodach zakładu pracy*, urzędu skarbowego*, odcinek renty, emerytury*,  
  zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej. 
3/Oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 
4/  inne dokumenty……………………………………………………………………………………. 
                                               (zamieścić ilość i rodzaj dokumentów) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
 


