
 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  

 

1. Dane osoby ubiegającej się (rodzica, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły): 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................................... 

Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………………..………… 

 

2. Wnoszę o przyznanie stypendium dla ucznia: 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………….…………. 

Data i miejsce urodzenia  ................................................................................................................................ 

PESEL ....................................................................  

Imiona rodziców  ............................................................................................................................................. 

Adres stałego zameldowania: 

ulica.................................................................. nr domu................................. nr mieszkania ........................ 

kod pocztowy  ...........................  poczta  ....................................  miejscowość ............................................ 

powiat ....................................................... województwo  .............................................................................. 

telefon.  .................................................... 

Adres zamieszkania /w przypadku, jeśli jest inny niż adres stałego zameldowania/: 

ulica .................................................................nr domu .................................  nr mieszkania ........................ 

kod pocztowy ............................ poczta ........................................ miejscowość ........................................... 

powiat ........................................................ województwo .............................................................................. 

telefon  ....................................................... 

3. Informacja o szkole, w której uczeń pobiera naukę: 

Nazwa i typ szkoły  ......................................................................................................................................... 

Adres szkoły  ................................................................................................................................................... 

ulica  ..................................................................................................... nr  .................................................... 

kod pocztowy  ..............................................................   miejscowość  .......................................................... 

Tryb nauczania: dzienne, wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne /niepotrzebne skreślić/ 

Rok nauki/Klasa .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

a)  moja rodzina składa się  z .............. osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,  

     w której skład wchodzą: 

Lp 
Imię  

i nazwisko 
Data 

urodzenia 

 
PESEL Miejsce pracy / 

nauki 

Stopień 
pokrewieństwa 
w stosunku do 

ucznia 
1.  

 
    

2. 
 

     

3.  
 

    

4. 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

5. 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

6. 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

7.  
 

    

 

5. Krótka informacja dotycząca trudnej sytuacji materialnej w rodzinie oraz  oczekiwana 

forma udzielenia stypendium: 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

a) oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i że jestem świadomy/a odpowiedzialności 
karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 
b) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych  
z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku , poz. 922) 

 
 

...................................................................................... 
                                                                                                                /podpis osoby ubiegającej się/ 

Do wniosku dołączam: 

1.  …………………………………………………………………….……....       

2.  ………………………………………………………………...….………. 

3.  ………………………………………………………………………….…        

4.  …………………………………………………………………….……… 

 

 

 



 

 

Pouczenie 

1. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym 
składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są: 
 
A. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od 

renty, emerytury. 
B. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej. 
C. Zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu  innego stypendium. 
D. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa, lub o nie posiadaniu gospodarstwa. 
E. Zaświadczenie z  PUP, historia bezrobotnego  
F. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
G. Zaświadczenie lub oświadczenie z Urzędu Skarbowego od osób prowadzących działalność gospodarczą. 

 
2.. Na podstawie art. 90d pkt. 7 ustawy o systemie oświaty miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium  szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w ar. 8 ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. z póź. zm. o pomocy społecznej. 
 
3.. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się                        
do dnia 15 września  danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów  
języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. 
 
4. Na podstawie art. 90o pkt. 1 ustawy o systemie oświaty rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani 
niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 
stypendium szkolnego. 
 
 
 
 

...................................................................................... 
                                                                                                                /podpis osoby ubiegającej się/ 

 
 
 
 
 
 

POTWIERDZENIE DYREKTORA SZKOŁY/KOLEGIUM 
 
 
 

DYREKTOR 

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

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

/pełna nazwa szkoły lub pieczątka szkoły/ 
 
 
POTWIERDZA, ŻE …........................................................................................................ 

/imię i nazwisko ucznia/ 
 
 
jest  w roku szkolnym 2017/2018 uczniem klasy …............................................................., 
 
.............................................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................... 

/typ szkoły/ 
 
 
 

         ________________________________- 
                       /pieczęć i  podpis dyrektora szkoły/ 

 
 



 
 
 

WYPEŁNIA ORGAN REALIZUJ ĄCY STYPENDIA 
 
W miesiącu poprzedzającym składanie wniosku rodzina osiągnęła następujący dochód: 
 

 Rodzaj dochodu Kwota 
1. Gospodarstwo rolne   
2. Stypendium przyznane przez ………………………….  
3. Alimenty  
4. Dodatek mieszkaniowy  
5. Świadczenia rodzinne  
6. Zasiłek dla bezrobotnych  
7. Zasiłek okresowy  
8. Dochód z pracy  
9. Dochód z pracy dorywczej  
10. Renta  
11. Emerytura  
12. Renta socjalna  
13. Zasiłek stały  
14. Dochód z działalności gospodarczej  
15. Inne 

 
 

16 Razem dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym 
składanie wniosku 

 

17 Dochód po odliczeniu składki KRUS 
 

 

18 Liczba członków rodziny  
 

19 Dochód przypadający na jednego członka rodziny po 
ostatecznym rozpatrzeniu złożonych dokumentów 

 

20 Podpis pracownika uprawnionego do wyliczenia dochodu  
 

 
 

 

Łączny dochód rodziny wynosi……………………………....tj. na osobę…………………………………. 

 

Rodzinie udzielona zostanie pomoc w wysokości………………… 

 
            


