
 

Znak sprawy Data przyjęcia wniosku 

  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
 

(przed wypełnieniem proszę przeczytać „objaśnienia”, wypełnić używając drukowanych liter) 

1.Wnioskodawca        

Imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy  

Wniosek składany jest przez (należy zaznaczyć stawiając znak x): 

□ rodziców ucznia 

□ pełnoletniego ucznia 

□ dyrektora szkoły 

□ z urzędu 

2.Dane osobowe ucznia 

Imię i nazwisko  

Imię i nazwisko ojca  

Imię i nazwisko matki  

Data i miejsce urodzenia ucznia  

PESEL  

Adres stałego 
zameldowania 
ucznia 

Miejscowość  

ulica/nr  

Kod pocztowy  

Adres 
zamieszkania 
ucznia* 

Miejscowość  

ulica/nr  

Kod pocztowy  

3.Informacja o szkole 

Nazwa szkoły  

klasa/rok nauki  

Miejscowość  

ulica/nr  

Kod pocztowy  

4.Uczeń spełnia następujące kryteria (należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając znak x) 
 
□ niskie dochody w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o 
której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. , Nr 
115, poz. 728), 
□ w rodzinie występuje bezrobocie rodziców, niepełnosprawność któregoś z członków rodziny, ciężka lub 
długotrwała choroba któregoś z członków rodziny, wielodzietność rodziny, brak umiejętności wypełniania 
funkcji   opiekuńczo-wychowawczych,   alkoholizm,   narkomania   a   także   gdy   rodzina   jest   niepełna 
(dodatkowo zaznaczyć obwódką kryterium), 
□ uczeń pobiera pomoc socjalną z innego źródła 
□ uczeń nie pobiera pomocy socjalnej z innego źródła 
 

5.Oczekiwana forma pomocy (należy zaznaczyć oczekiwaną formę pomocy stawiając znak x) 

□   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, przyborów 
szkolnych itp., 

□ całkowite   lub   częściowe   pokrycie   kosztów  związanych   z   pobieraniem   nauki   poza   miejscem 

zamieszkania, 

Szczegółowy opis potrzeb: 

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

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

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

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

6. Dane dotyczące sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia 

■ Wykaz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:  

Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień 
pokrewieństwa 

Status 
zawodowy** 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

**należy  wpisać-pracujący, uczeń, student, bezrobotny, emeryt, rencista, prowadzący działalność gospodarczą, prowadzący 
gospodarstwo rolne 

 
■ Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu netto*** w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku: 

Rodzaj dochodu Kwota 

Wynagrodzenie ze stosunku pracy  

Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej  

Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  

Świadczenia rodzinne:  

-Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego  

-Zasiłek lub świadczenia pielęgnacyjne  

Zasiłki z pomocy społecznej  

Zasiłek dla bezrobotnych  

Alimenty  

Dodatek mieszkaniowy  

Umowy o dzieło lub zlecenia  

Pobierane stypendium o charakterze socjalnym ze środków 
publicznych 

 

Inne dochody  

Dochód razem  

Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  

Średni dochód miesięczny netto na 1 członka gospodarstwa 
domowego 

 

***wysokość dochodu netto wyliczona w oparciu o dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznych przychodów członków rodziny 
ucznia zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ) 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam że: 
 - powyższe dane są prawdziwe 
 - zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego 



- niezwłocznie powiadomię Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie o ustaniu 
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie dla potrzeb 
stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.). 

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

 
 

 


