
WNIOSEK O PRZYZNANIE 
STYPENDIUM SZKOLNEGO/ ZASIŁKU SZKOLNEGO *

Dane wnioskodawcy
Nazwisko

Imię 

Pokrewieństwo/funkcja
(rodzic, prawny opiekun, pełnoletni 
uczeń, dyrektor szkoły, z urzędu)
Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania 
(do korespondencji)

Dane ucznia
Nazwisko

Imiona

Imię ojca

Imię matki

PESEL 

Data i miejsce urodzenia

Adres stałego zameldowania 

Adres zamieszkania

Informacje o szkole
Nazwa szkoły (jeżeli szkoła jest w zespole również nazwa zespołu):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły (kod, miejscowość, ulica):
…………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Typ szkoły (podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna (Liceum. Technikum, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa, kolegium):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
W roku szkolnym 20…./ 20…. uczeń uczęszcza do klasy……………………………

Informacja o otrzymywanych innych stypendiach o charakterze socjalnym
Uczeń otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych *

NIE
TAK Przyznane przez

Na okres

W wysokości

Wnioskuję o przyznanie w roku szkolnym ……………… *:
• stypendium szkolnego
• zasiłku szkolnego 

Wnioskowane formy pomocy **:

całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  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,  w  szczególności  w 
zajęciach rozwijających  uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków 
obcych  oraz  innych  przedsięwzięciach  realizowanych  przez  szkołę  jak:  wyjścia/  wyjazdy  do 
teatru, na wycieczki szkolne i inne
pomocy  rzeczowej  o  charakterze  edukacyjnym,  w  tym  przede  wszystkim  na  zakup: 
podręczników,  lektur  szkolnych,  encyklopedii,  słowników i  innych  książek  pomocniczych  do 
realizacji procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju na zajęcia 
wychowania  fizycznego  oraz  innego  wyposażenia  uczniów wymaganego  obligatoryjnie  przez 
szkołę
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych  z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat oraz kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do 
szkoły  –  w  odniesieniu  do  uczniów  szkoły  ponadgimnazjalnej  oraz  słuchaczy  kolegiów 
nauczycielskich,  nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych  i  kolegiów  pracowników  służb 
społecznych
świadczenia pieniężnego – jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium 
w formach o których mowa w pkt 1,2 i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe



Informacja o występowaniu w rodzinie ucznia czynników wymienionych w art. 90d ust.1 
ustawy o systemie oświaty.
Złożenie  wniosku  uwarunkowane  jest  trudną  sytuacją  materialną  wynikającą 
w szczególności z:
bezrobocia,  alkoholizmu,  wielodzietności,  niepełnosprawności,  narkomanii,  ciężkiej  lub 
długotrwałej choroby, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, 
rodziny niepełnej. 
(właściwe podkreślić, opisać sytuację rodziny)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) pełnoletniego ucznia o wysokości dochodów 
uzyskiwanych w rodzinie.
Oświadczam,  że  moja  rodzina  składa  się  z  niżej  wymienionych  osób,  pozostających  we 
wspólnym gospodarstwie domowym, których dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku wynosiły:

Lp. Nazwisko i imię Stopień 
pokrewieństwa

PESEL Miejsce 
pracy, nauki

Wysokość 
osiąganego 
dochodu netto

Wypełnia  podmiot 
przyznający

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ogółem dochody netto
Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie 

Dochód miesięczny uzyskany z ha przeliczeniowego 
ilość ha…………….x 288 zł = ……………………



Załączniki do wniosku.(wymienić)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Proszę o wypłatę stypendium szkolnego na następujący nr rachunku bankowego 

Oświadczenie wnioskodawcy.

1. Ja niżej podpisany/a świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z 
art.  233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.  Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz.  553 z późn. 
zmianami) o składaniu fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy oświadczam,  że wszystkie 
powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

2. Ja niżej podpisany/a świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z 
art.  233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.  Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz.  553 z późn. 
zmianami) o składaniu fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, składam stosowne do art. 75 
§  2  KPA  w  brzmieniu  “Jeżeli  przepis  prawa  nie  wymaga  urzędowego  potwierdzenia 
określonych  faktów  lub  stanu  prawnego  w  drodze  zaświadczenia  właściwego  organu 
administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie 
złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania” oświadczenie, iż  utrzymuję 
się z dochodów zgodnie z przedstawionymi dokumentami.

3. Zobowiązuję się – zgodnie z art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm ) niezwłocznie informować  organ przyznający 
stypendium o wszelkich zmianach okoliczności oraz o ustaniu przyczyn będących podstawą 
przyznania na mój wniosek stypendium szkolnego.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystanie 
danych zawartych we wniosku do realizacji programu przyznawania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów – stypendium szkolne.
Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie wglądu do danych osobowych, 
ich poprawiania i kontroli przetwarzania.

………………………………………..                               ……………………………………
                    miejscowość i data czytelny podpis wnioskodawcy 

* właściwe podkreślić
** należy zaznaczyć stawiając znak X



Pouczenie

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku 
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 
października  danego  roku  szklonego  z  uwzględnieniem  art.  90n  ust.  7  ustawy  z  dnia  7 
września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm)
Do wniosku należy dołączyć:

1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta 
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości 
dochodu  Przekłada  się  zaświadczenie  o  korzystaniu  ze  świadczeń  pieniężnych  z 
pomocy społecznej. 

2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla pozostałych osób, dokumentami 
niezbędnymi do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny są:

• zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 
zawierające  informację  o  wysokości  potrąconej  zaliczki  na  podatek 
dochodowy  od  osób  fizycznych,  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne,  na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

• odcinek  renty  lub  emerytury,  lub  aktualna  decyzja  organu  rentowego 
przyznającego rentę lub emeryturę;

• aktualna decyzja o przyznaniu świadczenia albo zasiłku przedemerytalnego;
• zaświadczenie  o  wysokości  wynagrodzenia  uzyskiwanego  na  podstawie 

umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zawierające informacje 
o potraconej zaliczce na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składek na 
ubezpieczenie chorobowe;

• zaświadczenia  z  właściwego  urzędu  gminy  o  powierzchni  gospodarstwa 
rolnego w hektarach przeliczeniowych;

• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy informujące o posiadaniu statusu 
osoby bezrobotnej i wysokości pobieranych świadczeń;

• zaświadczenie  wydane  przez  naczelnika  właściwego  urzędu  skarbowego  o 
wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej,

• zaświadczenie  lub decyzje  organów przyznających  świadczenia  pieniężne  o 
charakterze  stałym  lub  okresowym,  np.  zasiłki  rodzinne,  świadczenia 
opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.

• inne  dokumenty  niezbędne  do  ustalenia  sytuacji  dochodowej  osoby  lub 
rodziny. 


