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

     Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                           Miejscowość, data                 

                                                                                                          

…………………………………….. 

            Adres zamieszkania 

 

 

   

 Do 

 Kierownika 

 Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Białej 

 

 

W N I O S E K 

 

o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku 

szkolnym 2021/2022 

 

 

Działając jako: rodzic /opiekun prawny/ pełnoletni uczeń / dyrektor szkoły          
                                                               (odpowiednie podkreśl) 

 

wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. 

 

 

I. Informacja o uczniu 

 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………… 

 

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

 

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

 

Imiona rodziców ……………………………………………………………………………….. 

 

Adres zameldowania na pobyt stały: 

Miejscowość ……………………………. ul. ………………….................... Nr domu ………. 

Kod ………………………     Poczta ………………………………… 

 

II.   Informacja o szkole 

 

Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2021/2022, klasa. 

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

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

 

 

 

 

 

  



III. Sytuacja rodzinna 

 

Liczba osób w rodzinie ………. 

Miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie (według załączonego oświadczenia o źródłach 

wysokości dochodów) wynosi netto ………………zł..  

 Dane uzasadniające przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

W rodzinie występuje:  (odpowiednie podkreślić) 

 

1. Bezrobocie 

2. Niepełnosprawność 

3. Ciężka lub długotrwała choroba 

4. Wielodzietność ( od 3 dzieci ) 

5. Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych  

6. Alkoholizm  

7. Narkomania 

8. Rodzina niepełna 

9. Inne (wymień) ……………………………………………………. 

 

Wnioskowana forma pomocy: (odpowiednie podkreślić) 

 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym   

     wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu   

     nauczania,  a także  w  zajęciach  edukacyjnych realizowanych poza szkołą       

    (wymienić rodzaj zajęć oraz nazwę i adres podmiotu prowadzonego zajęcia)  

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

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

2. Pomocy rzeczowej na cele o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na    

    zakup podręczników  i innych pomocy edukacyjnych. 

3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza  

    miejscem zamieszkania w tym dojazdy do szkół. 

4. Świadczenie pieniężne. 

 

Do wniosku dołączam: 

 

1. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej 

2. Zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach w rodzinie w miesiącu sierpniu 2021r: 

-  wynagrodzenie ze stosunku pracy               ………………... 

- dochody z działalności gospodarczej            ……………….. 

- dochody z gospodarstwa rolnego                 ………………... 

- emerytura/renta                                             ……………….. 

- świadczenia z ośrodka pomocy społecznej  ………………… 

- zasiłek dla bezrobotnych                              ………………… 

- alimenty                                                        ………………… 

- dodatek mieszkaniowy                                …………………. 

- inne dochody                                                …………………. 

3. Inne dokumenty: …………………………………………………………………………… 

                                                                                            

 

 

                                                                                                                ……………………….. 
                                                                                                                                       Podpis wnioskodawcy 

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

Informacja o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

 
Lp Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce 

zatrudnienia / 

nauki 

Miesięczna 

wysokość 

dochodu 

netto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Razem miesięczna wysokość dochodu w rodzinie wynosi: …………………….zł. 

Miesięczna wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie wynosi:……………..zł 

 

Oświadczam, że nie uzyskuję dochodów innych niż wymienione i potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w oświadczeniu. 

Do oświadczenia dołączam zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wysokość 

uzyskanych dochodów. 

Składając oświadczenie jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………….                                                                                   ………………………….. 
         /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 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. 

Dz,.U. z 2020r. poz. 1327 ) 

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego – art. 90o ust. 4 ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz,.U. z 2020r. poz. 1327  ) 

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szklonego podlegają 

ściągnięciu  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – 

art. 90o ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz,.U. z 2020r. 

poz. 1327   ) 

4. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny ( t.j. Dz.U.                

z 2020r. poz. 1444  ) „kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 

 

…………………                                                          ………………………………… 
Miejscowość, data                                                 podpis wnioskodawcy  o zapoznaniu się z treścią pouczenia 

  

 

 

ZGODA 

OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Ochrona danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana / podpisany* 

……………………………………………………………………………………………,  

dobrowolnie i świadomie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

✓ numeru telefonu: …………………………………………………………………………………………………………,* 

✓ adresu poczty elektronicznej (e-mail): ……………………………………………………………………………,* 

✓ i innych podanych przeze mnie* 

przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, z siedzibą w Białej, 

ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała, tel.: 774387140, fax: 774380801, e-mail: ops@biala.gmina.pl, 

w celu ochrony danych osobowych. 

 

Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem 

zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem, i że wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie. 

 
 

 

 
…………………………………. 

 

 

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

D                          data czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

osoby, której dane dotyczą 
 

* niepotrzebne skreślić 


