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WNIOSEK  O  PRZYZNANIE   STYPENDIUM   SZKOLNEGO 
NA ROK SZKOLNY  201.. / 201..

1. Wnioskodawca :   odpowiednie zakreślić

 RODZIC/OPIEKUN PRAWNY 

NIEPEŁNOLETNIEGO  UCZNIA

 PEŁNOLETNI  UCZEŃ  DYREKTOR  SZKOŁY                   

                                                                           

Nazwisko i imię

Pesel

Dowód osobisty- seria i nr 
lub inny dowód  tożsamości

Nr telefonu kontaktowego

Adres zamieszkania
Miejscowość

Ulica/nr

Kod pocztowy

2. Dane o uczniu :

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Pesel ucznia

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania
Miejscowość

Ulica/nr

Kod pocztowy

3. Dane o szkole :

Nazwa szkoły ( jeżeli 
szkoła jest w zespole- również 
nazwa zespołu szkół )

           pieczęć szkoły , podpis dyrektora 
               szkoły/ kolegium / ośrodka :

Typ szkoły

Klasa do której uczeń będzie 
uczęszczał w r. szk.201../201..

Adres szkoły
Miejscowość

Ulica/nr

Kod pocztowy



4. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego :

a) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie : ( dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień
pokrewieństwa
w stosunku do
wnioskodawcy

Miesięczna wysokość dochodu - w tym :
        

ze stosunku
pracy

z
pozarolniczej
działalności
gospodarczej

* z innych
tytułów 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Łączny miesięczny dochód netto w rodzinie
( wypełnia pracownik urzędu)

Ilość osób w rodzinie ( łącznie z wnioskodawcą )

Łączny miesięczny dochód w rodzinie na 1 osobę netto
( wypełnia pracownik urzędu )

 *    z innych  :
• dochód z tytułu emerytury, renty
• dochód z gospodarstwa rolnego
• dochód z dzierżawy ( gruntów, nieruchomości, itp.)
• dochód z działalności gospodarczej
• dochód z tytułu umowy o dzieło, umowy- zlecenia
• dochód z pracy za granicą 
• dochód z pracy dorywczej 
• dodatek mieszkaniowy
• świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne
• zasiłek dla bezrobotnych
• inne, np. alimenty
• inne świadczenia płacone przez MGOPS, np. fundusz alimentacyjny, zasiłek okresowy

Uwaga:      1)  W zależności od dochodów w rodzinie należy dołączyć stosowne zaświadczenie :             
                         kopię decyzji emerytury, renty + odcinek, świadczeń rodzinnych, kopię wyroku dot.
                         alimentów, kopię decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy  + odcinek lub oświadczenie .

2) W przypadku, kiedy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 
zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie o 
korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego  lub 
odpowiednie oświadczenie .



b) Inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium :
Przesłanki inne niż kryterium dochodowe

uzasadniające przyznanie stypendium
szkolnego

Czy w rodzinie występuje
( tak / nie )

Krótka charakterystyka

Bezrobocie

Niepełnosprawność

Ciężka lub długotrwała choroba

Wielodzietność

Brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo- wychowawczych

Alkoholizm

Narkomania

Rodzina jest niepełna

Inne przesłanki

c) Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych? tak / nie *
 Jeśli tak, należy dołączyć stosowne zaświadczenie lub oświadczenie.
 
Uwaga! 
Wszelkie  oświadczenia  składa  się  pod  rygorem odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści :
„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przewidzianej w
art. 233 § 1 Kodeksu karnego.”

        5.  Uzasadnienie wniosku w formie opisowej :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .
* zaznaczyć właściwe                                                                                                                                



6. Pożądana forma stypendium szkolnego w okresie do września do czerwca 
                                                         roku szkolnego  201__ /201__  :

L.p. Pożądana forma stypendium szkolnego Znakiem X  należy zaznaczyć 
właściwą pozycję

1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach  w ramach planu nauczania,        
a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

2.  Zakup podręczników, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych  w realizacji 
procesu dydaktycznego

3. Zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów 
komputerowych

4. Zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu 
dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, tornistrów itp.

5. Zakup stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego

6. Pokrycie kosztów transportu  środkami komunikacji publicznej do i ze szkoły, w której
uczeń pobiera naukę 

7. Zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających 
wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywania obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki przez ucznia

8. Inne – szczegółowy opis pożądanej formy  stypendium

Załączniki do wniosku :

L.p. Rodzaj załącznika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

7. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, zgodnie z art. 233 § 1 
Kodeksu karnego („Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”) oświadczam, że dane zawarte przeze mnie we 
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

8. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia organu, który przyznał stypendium, o wszystkich 
zmianach w sytuacji materialnej i rodzinnej mających wpływ na prawo do stypendium szkolnego
( np. zmiana miejsca zamieszkania, zaprzestanie nauki, zmiana wysokości dochodów itp.).

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku.
Dane te są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku i ustalenia uprawnień do otrzymania pomocy.

.................................................                                                                 ...........................................................
      (  miejscowość, data )                                                                                                                  ( podpis wnioskodawcy )


