
  

Załącznik nr 2 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 

STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO* 
*niepotrzebne należy skreślić 

 
 

NA ROK SZKOLNY …………………………………………………………………………. 
 

Wniosek należy złożyć w GOPS w terminie do 15 września. 
 

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku należy zapoznać się z pouczeniem. 
 

POTWIERDZENIE PRZYJECIA WNIOSKU 

DATA WPŁYWU WNIOSKU  

PIECZĄTKA ORAZ 

CZYTELNY PODPIS OSOBY 

PRZYJMUJĄCEJ WNIOSEK 

 

 

DANE UCZNIA/SŁUCHACZA1 
1. IMIĘ  

2. NAZWISKO  

3. PESEL            

4. ADRES ZAMIESZKANIA 

  

 

ul.  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy   -    
miasto  

1)
 niepotrzebne należy skreślić 

POŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU UCZNIA/SŁUCHACZA2) DO SZKOŁY, 

KOLEGIUM LUB OŚRODKA  
2)

 niepotrzebne należy skreślić 

INFORMACJE O SZKOLE 

 
…………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  

( pełna nazwa i adres szkoły lub pieczęć adresowa) 

KLASA DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ ……………………………………………………………………………… 

Typ szkoły (właściwe zaznaczyć X): 

□ szkoła podstawowa, 

□ szkoła gimnazjalna, 

□ szkoła ponadgimnazjalna tj. liceum, liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum, technikum 
uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa), (właściwe podkreślić) 

□ szkoła policealna 

□ szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 

□ kolegium. 
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

(data)  (podpis) 



  

 
 

CAŁĄ STRONĘ WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć X) 

 RODZIC / OPIEKUN PRAWNY 
3)

 

UCZNIA 
 PEŁNOLETNI UCZEŃ  DYREKTOR SZKOŁY 

3)
 jeśli wniosek składa opiekun prawny to należy dołączyć dokument potwierdzający przyznanie prawnej opieki nad dzieckiem  

DANE WNIOSKODAWCY 

(w przypadku gdy wnioskodawcą jest Dyrektor Szkoły należy wpisać tylko imię i nazwisko Dyrektora Szkoły oraz adres instytucji) 

1. IMIĘ  
2. NAZWISKO  
3. PESEL            

4. ADRES ZAMIESZKANIA  
(w przypadku gdy wnioskodawcą 

jest Dyrektor proszę wpisać adres 

instytucji) 

ul.  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy   -    

miasto  

5. ADRES 
KORESPONDENCYJNY 
(wypełnić tylko, gdy jest inny niż 

adres zameldowania i 

zamieszkania) 

ul.  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy   -    

miasto  

6. NUMER TELEFONU  

Rodzina w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze późn. 
zm.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktyczny związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

 

DANE RODZINY UCZNIA: 

LP. IMIĘ I NAZWISKO 
DATA 

URODZENIA 

STOPIEŃ 
POKREWIEŃSTWA 

W STOSUNKU DO 
WNIOSKODAWCY 

MIEJSCE PRACY/NAUKI 
(pracujący, uczeń, student, emeryt, rencista, 

bezrobotny - zarejestrowany w Urzędzie Pracy, 

prowadzący własną   działalność gospodarczą, 

prowadzący gospodarstwo rolne, niepracujący – 

nie zarejestrowany w Urzędzie Pracy,) 

1.  

 
wnioskodawca 
nie wypełnia 

 

WNIOSKODAWCA 

 

2.  

 

 UCZEŃ NA KTÓREGO 

ZOSTAŁ ZŁOŻONY 

WNIOSEK 

 

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

9.  

 

   

10.  

 

   

Osoby bezrobotne powinny przedłożyć aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego i 
wysokości uzyskiwanego zasiłku. Osoby, które nie pracują i nie są zarejestrowane  w Urzędzie Pracy składają 

oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie pracują i nie 

są zarejestrowane w urzędzie pracy i nie podejmują prac dorywczych.  
 

    
 



  

CAŁĄ STRONĘ WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

ŹRÓDŁA DOCHODU NETTO W RODZINIE Z MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO 

ZŁOŻENIE WNIOSKU LUB W PRZYPADKU ZMIANY DOCHODU Z MIESIĄCA 

SKŁADANIA WNIOSKU 
Wysokość dochodu netto zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2015r., 

 poz. 163  z późn.zm.) 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy  

2. Emerytury  

3. Renty inwalidzkie   

4. Renta rodzina  

5. Świadczenia przedemerytalne  

6. Zasiłek dla bezrobotnych  

7. Stałe zasiłki z pomocy społecznej  

8. Okresowe zasiłki z pomocy społecznej  

9. Zasiłek rodzinny   

10. Dodatek z tytułu wychowania dzieci w rodzinie wielodzietnej  

11. Dodatek z tytułu urlopu macierzyńskiego, wychowawczego  

12. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

13. Dodatek z tytułu dojazdu dzieci poza miejsce zamieszkania  

14. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  

15. Zasiłek pielęgnacyjny  

16. Świadczenie pielęgnacyjne  

17. Alimenty  

18. Fundusz alimentacyjny  

19. Dodatek mieszkaniowy  

20. Dochody z gospodarstwa rolnego  

Potwierdzenie przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych 

 

21. Dochody z działalności gospodarczej  

22. Umowy o dzieło   

23. Umowy zlecenia  

24. Prace dorywcze  

25. Inne dochody  

Dochód razem:  

Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:  

Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie:  

 
 

 

(data)  
(czytelny podpis 

wnioskodawcy) 
Do wszystkich zaznaczonych źródeł dochodu przez Wnioskodawcę należy złożyć odpowiednie 

dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu - zaświadczenie albo oświadczenie pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany 

do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywych zeznań.” 
 



  

CAŁĄ STRONĘ WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

INFORMACJE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
1. BEZROBOCIE   

2. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ   

3. CIĘŻKA LUB DŁUGOTRWAŁA CHOROBA   

4. WIELODZIETNOŚĆ   

5. BRAK UMIEJĘTNOŚCI WYKONYWANIA FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ   

6. ALKOHOLIZM    

7. NARKOMANIA   

8. NIEPEŁNA RODZINA   

9. WYSTĄPIŁO ZDARZENIE LOSOWE (wpisać jakie)  
 

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

  

UCZEŃ OTRZYMUJE INNE STYPENDIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM ZE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH (właściwe zaznaczyć X) 

 TAK (należy uzupełnić poniższą tabelę )  NIE 

 
1. NAZWA INSTYTUCJI, KTÓRA 

PRZYZNAŁA STYPENDIUM 
 

2. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ 
STYPENDIUM 

 

3. OKRES, NA KTÓRY PRZYZNANO 
STYPENDIUM 

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

 

POŻĄDANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ INNA NIŻ FORMA PIENIĘŻNA 

 
1. CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

EDUKACYJNYCH, W TYM WYRÓWNAWCZYCH, REALIZOWANYCH W SZKOLE LUB POZA 

SZKOŁĄ. RODZAJ ZAJĘĆ  (WYMIENIĆ JAKIE NP.: JĘZYK OBCY, ZIELONA SZKOŁA, WYCIECZKI 

SZKOLNE ) 

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

  

2. POMOC RZECZOWA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM – w szczególności zakup podręczników oraz 

innej pomocy zgodnie z katalogiem wydatków  

 

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

  

3. CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM NAUKI 

POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (ADRES INTERNATU/BURSY, POTWIERDZONA KWOTA 

ODPŁATNOŚCI  ZA INTERNAT I WYŻYWIENIE W SKALI MIESIĄCA) 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

DOTYCZY RODZIN WIELODZIETNYCH - w przypadku rodziny wielodzietnej prosimy o wskazanie 

informacji do którego, z wniosków załączona została dokumentacja dotycząca dochodów rodziny podając 

imię i nazwisko dziecka oraz pełną nazwę szkoły.  

 

Dokumenty dołączone zostały do wniosku o stypendium szkolne ucznia  

 

....………………………………………………………………  
                                                (imię i nazwisko ucznia) 

 

ze szkoły ……………………………………………………………………………………….. 
          (pełna nazwa szkoły) 



  

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

LP. NAZWA ZAŁĄCZNIKA 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych przyznaniem pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2014r., poz. 1182 z późn. zm.) 

 

(data) 
 (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

lub pełnoletniego ucznia) 

Zgodnie z art. 233 K.K. kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę 

lub zataja podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. 

Ja niżej podpisany jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.  
Zobowiązuję się zgodnie z Art. 90o Ust.1,2,3 Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) niezwłocznie powiadomić o ustaniu 

przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
 
 

Wstępne sprawdzenie wniosku pod względem formalnym przez wyznaczonego  
pracownika GOPS: (niepotrzebne skreślić) 

Potwierdzenie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem tak nie 

Podpis wnioskodawcy ubiegającego się o stypendium szkolne tak nie 

Podpis wnioskodawcy dotyczący zobowiązania się do zgłoszenia zmian 
w przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania 
stypendium szkolnego 

tak nie 

Podpis wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych tak nie 

Zachowanie terminu złożenia wniosku 
(w przypadku późniejszego terminu wymagane złożenie uzasadnienia) 
 

tak nie 

Potwierdzenie dochodów zaświadczeniami lub oświadczeniem  
o ich wysokości 

tak nie 

Zaznaczenie formy świadczenia pomocy materialnej    (decyzja 
administracyjna będzie wydawana zgodnie z wybraną formą pomocy) 

tak nie 

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

(data)                                                                     (pieczątka i czytelny podpis osoby  

sprawdzającej wniosek) 

(data)  (czytelny podpis rodzica/prawnego 

opiekuna lub pełnoletniego ucznia) 

 


