
   Do  wniosku  o  przyznanie  stypendium  szkolnego,  którego  kryterium   
dochodowe
   Wynosi 514 zł. netto na osobę  należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie ze szkoły.
2. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną za poprzedni miesiąc ( zaświadczenia 
lub oświadczenia ).
Przykładowe źródła dochodu:
• wynagrodzenie za pracę - z zakładu pracy o wysokości dochodów netto;
• bezrobocie - o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń z PUP, osoby nie 
zarejestrowane składają pisemne oświadczenie o byciu osobą bezrobotną;
• emerytura/renta/renta socjalna - odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy oraz 
decyzja o przyznaniu emerytury/renty;
• zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - decyzja lub wpis we wnioku potwierdzony 
pieczątką i podpisem ;
• fundusz alimentacyjny -  decyzja lub wpis we wnioku potwierdzony pieczątką
• i podpisem;
• dodatek mieszkaniowy - decyzja o wysokości dodatku mieszkaniowego lub wpis we 
wniosku potwierdzony pieczątką i podpisem ;
• alimenty otrzymywane -  odpis  wyroku  sądowego (kopia  potwierdzona  przez  sąd)  o
wysokości  zasądzonych  alimentów  oraz  przekaz  lub  przelew  pieniężny  dokumentujący
wysokość  otrzymanych  alimentów  lub  zaświadczenia  komornika  o  wysokości
wyegzekwowanych  alimentów  w  miesiącu  sierpniu  bądź  o  bezskutecznej  egzekucji
alimentów, w przypadku dobrowolnych alimentów – oświadczenie;
• dochód z gospodarstwa rolnego (ilość ha przeliczeniowych x 288 zł) - nakaz płatniczy
o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub 
zaświadczenie;
• dzierżawa gospodarstwa - umowy dzierżawy w przypadku oddania w dzierżawę części 
lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
• praca dorywcza - pisemne oświadczenia rodziców oraz pełnoletnich członków 
rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;

• pobierane stypendia przez studenta - o wysokości otrzymywanego stypendium;
• praktyka zawodowa ucznia - z zakładu pracy o wysokości dochodach netto, ucznia 
odbywającego płatną praktykę zawodową;
• działalność    gospodarcza   -   działalność   gospodarcza   prowadzona   na     tzw.

zasadach
   ogólnych:  dochód wykazany w zeznaniu podatkowym złożonym za rok poprzedzający rok
podatkowy  dzielony  przez  12  lub  przez  tę  liczbę  miesięcy,  w  których  podatnik  prowadził
działalność  w  roku  poprzednim,   działalność   gospodarcza  opodatkowana  w  formie
podatku
   zryczałtowanego: ustala się na podstawie zaświadczenia urzędu skarbowego o formie 
opodatkowania oraz  oświadczenia podatnika o wysokości dochodu.

W przypadku alimentów  świadczonych na rzecz innych osób dochód netto pomniejszany jest
o kwotę alimentów – należy wtedy dostarczyć: przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące
wysokość  alimentów,  jeżeli  członkowie  rodziny  są  zobowiązani  wyrokiem  sądu  lub  ugodą
sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny .

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
(Art.  90n ust.  5a  ustawy  o systemie  oświaty).  Składający  oświadczenie  jest  obowiązany  do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie  fałszywego  oświadczenia."  Klauzula  ta  zastępuje  pouczenie  organu  o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 W  przypadku  posiadania   przez  wnioskodawcę  konta  w  banku,   wskazane  jest
podanie
   numeru rachunku bankowego we wniosku ( 7. Sposób realizacji ), co znacznie usprawni
   wypłatę przyznanego świadczenia.
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