
 
 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

I. Dane wnioskodawcy 

 
Imię i nazwisko  

 

Adres zamieszkania  
 

Numer telefonu  
 

PESEL  
 

 

II.  Nazwa, siedziba banku i numer konta bankowego 

 
Nazwa i siedziba banku ………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko właściciela  konta ………………………………………………………………………………………    

Numer konta 

                          

 

III. Dane dotyczące sytuacji materialnej rodziny 
 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają we wspólnym 
gospodarstwie domowym: 
 

Lp Imię i nazwisko Data urodzenia 
PESEL 

Miejsce 
pracy/nauki 

Stopień po- 
krewieństwa 

Wysokość 
dochodu 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

Dochód oblicza się w sposób wskazany  w ustawie o pomocy społecznej. 
 



 
Należy wykazać dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku: (m.in. z tytułu 
zatrudnienia, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego wg posiadanych 
hektarów przeliczeniowych, alimenty, wysokość renty, emerytury, stypendium socjalne, naukowe, 
inne). 

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie(a) i oświadczenie(a) (stosowne do rodzaju 
wskazanego źródła dochodu), o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny. 

 
……………………..……………………………………. 

Data, podpis wnioskodawcy 
 

 
IV. Oświadczam, że korzystam/ nie korzystam ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej 
(niepotrzebne skreślić) 
 
                                                                                          …………………………………….……………………….. 

Data, podpis wnioskodawcy 

 
Poświadczenie właściwego organu  o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych: 
 

Rodzaj świadczenia: Kwota: 

Świadczenia rodzinne 
 

Fundusz alimentacyjny 
 

Zasiłek okresowy 
 

Zasiłek stały 
 

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny 
 

 
 
Łączny dochód wynosi:………………………………….…. 
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (zgodnie z załączonymi zaświadczeniami  
i oświadczeniami o wysokości dochodów w rodzinie) wynosi …………… zł  
(słownie: ................................................................................................................................... zł). 

 
V. Sytuacja społeczna w rodzinie: 
 

W rodzinie w szczególności występuje (właściwe zaznaczyć): 

 bezrobocie 

 niepełnosprawność 

 ciężka lub długotrwała choroba 

 wielodzietność 

 brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

 alkoholizm 

 narkomania 

 rodzina jest niepełna 

 inne (wymienić) 

 



VI. Dane ucznia: 

Imię i nazwisko  
 

Adres zamieszkania  
 

Data i miejsce urodzenia  
 

PESEL  
 

Imię i nazwisko matki  
 

Imię i nazwisko ojca  
 

Pełna nazwa i adres 
szkoły 

 

Klasa: Typ szkoły (właściwe zaznaczyć): 

 Szkoła Podstawowa  Szkoła Branżowa II stopnia 

 Liceum  Szkoła Policealna 

 Technikum  Kolegium  

 Szkoła Branżowa I stopnia  inne 

 

Uczeń otrzymuje inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych 

(właściwe zaznaczyć) 

 TAK   NIE 

 

1. Nazwa instytucji, która przyznała 
stypendium 

 

2. Miesięczna wysokość stypendium 
 

 

3. Okres, na który przyznano 
stypendium 

od .................................., do ..................................  

 

Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej (właściwe zaznaczyć) 

 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,  w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,  a także udziału w  zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  

 Pomoc rzeczowa o charakterze  edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,  

  Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 

 Świadczenie pieniężne, wypłacane w okresie zajęć szkolnych 

 

 

 

 



Wypełnia dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka: 

Poświadczenie o uczęszczaniu ucznia/słuchacza do szkoły, kolegium lub ośrodka 

Imię i Nazwisko ucznia/słuchacza  

Uczęszcza do klasy/jest słuchaczem  

Pełna nazwa i adres szkoły lub pieczęć 

adresowa 

 

Pieczęć placówki Data, podpis i pieczątka dyrektora lub osoby upoważnionej 

 

Oświadczam że: 
- uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej, określonej w art. 233 KK, potwierdzam prawdziwość 

danych zawartych w niniejszym wniosku, 
- zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, 

które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z 

przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

 

……………………………………………….             ……………………………………….……………….. 
        Miejscowość i data                                                                                  Podpis wnioskodawcy 

 
Pouczenie: 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, 
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 
ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)                   

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią 
podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy  
o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)  

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
(art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)  

 

……………………………………………...             ……………………………………….……………….. 
      Miejscowość i data                                                                                    Podpis wnioskodawcy 

 
Dane kolejnych członków rodziny (ucznia/słuchacza/wychowanka) ubiegających się   
o przyznanie stypendium szkolnego, należy wpisać w załączniku(ach). 


