
ZAŁĄCZNIK NR .... MZE.5312-……./22 

  

CZĘŚĆ B    INFORMACJA O UCZNIU     
 należy wypełnić dla każdego ucznia oddzielnie   

I. DANE UCZNIA 

1. IMIĘ I NAZWISKO  

2. DATA URODZENIA  

3. WIEK UCZNIA  

4. IMIĘ I NAZWISKO OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

5. IMIĘ I NAZWISKO MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO  

6. ADRES ZAMIESZKANIA  

7. Zameldowanie: wpisać odpowiednio pobyt stały, 

pobyt czasowy (podać na jaki okres), uczeń nie posiada 
zameldowania pod powyższym adresem 

 

8. NAZWA SZKOŁY I MIEJSCOWOŚĆ:  
do której uczeń uczęszcza 

 

9. KLASA  

10. TYP SZKOŁY   

II. POŻĄDANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO inna niż forma pieniężna 

(obowiązkowo zaznaczyć znakiem „x” wybrane pole/pola) 

1. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w formie zwrotu w formie gotówkowej lub przelewem jako refundacja poniesionych 
kosztów - na podstawie dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub wnioskodawcę, rachunek, 
paragon, inny dokument lub oświadczenie o dokonanym zakupie – dotyczy uczniów wszystkich typów szkół. 

 

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w formie zakupu pomocy dokonywanego przez szkołę – realizacja tylko dla uczniów 
szkół podstawowych z Miasta Bochnia.  

 

3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania tj. kosztów 
zakwaterowania, dojazdu, spożycia posiłków itp. lub refundacja tych kosztów - zwrotu w formie gotówkowej lub przelewem - 
dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów.  

 

 

Szczegółowy opis pożądanej innej formy stypendium szkolnego innej niż wymienionej w powyższej tabeli (Świadczenie w formie pieniężnej może 
być udzielone tylko w takim przypadku, jeżeli udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest 
celowe. W opisie należy podać, na jaki cel świadczenie pieniężne wnioskodawca chce przeznaczyć i dlaczego nie może być zrealizowane w formach 
opisanych w tabeli pkt 1-3) .....................................................................................................................................................................................  
 

III. UCZEŃ OTRZYMUJE INNE STYPEDNIA O CHARAKETRZE SOCJALNYM ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  

TAK (należy uzupełnić poniżej)    NIE 
 

Nazwa instytucji, która przyznała stypendium  .............................................................................. 
Miesięczna wysokość stypendium........................................................................ 
Okres, na który przyznano od ...................... roku  do....................... roku. 
 

Data .................................                   .......................................... 
               (podpis wnioskodawcy) 

 

WYPEŁNIA  SZKOŁA  
POŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU UCZNIA/SŁUCHACZA DO SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM  

 
 

.................................................................. jest uczniem klasy ............................ w .................................................................... 
imię i nazwisko ucznia     klasa w roku szk. 2022/2023   nazwa szkoły 
 
w .................................................. - .................................................................   
      miejscowość    typ szkoły      
 
Szkoła:       publiczna       szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej 
 
 

...........................................  .......................................................  ...............................................   
     miejscowość, data            pieczęć szkoły              (pieczątka i podpis osoby potwierdzającej) 


