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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
I. DANE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM 

..........................................................................                      .................................................................. 
(Imię i nazwisko ucznia)                     (data i miejsce urodzenia) 

.................................................................          ..................................................................................................................        ............................................. 
(Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów)           (adres zamieszkania)                                                                                        (Numer telefonu)                                         

II. INFORMACJA O SZKOLE, w której uczeń pobiera naukę w roku szkolnym………/………: 

..........................................................................                    ................................................................... 
(Nazwa szkoły)                                                                                                                     (Klasa, rok nauki) 

................................................................................................................................................................. 
(Adres szkoły) 

III. DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO: (zaznaczyć X) 

 miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004r. o ٱ

pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.)  

w rodzinie występuje dodatkowo:      □ٱbezrobocie (zaświadczenie)  

□ niepełnosprawność (należy udokumentować)    □ wielodzietność (troje i więcej dzieci) 

□ ciężka lub długotrwała choroba (należy udokumentować)   □ alkoholizm lub narkomania 

□ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych  □ rodzina niepełna 

IV. WNIOSEK DOTYCZY NASTĘPUJĄCEJ FORMY POMOCY (zaznaczyć stawiając znak „X”) 

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu 

nauczania lub jako inne pozaszkolne – płatne zajęcia edukacyjne (kursy językowe, informatyczno - komputerowe, zajęcia 
logopedyczne) 
 
Rodzaj zajęć, przez kogo prowadzone.......................................................................................................................................................... 
 

□ pomoc rzeczowa (zakup stroju sportowego na W-F, podręczników szkolnych, materiałów w tym: encyklopedie, słowniki, 

edukacyjne programy komputerowe, wyposażenie szkolne typu teczka i przybory szkolne) 
 
Przedmiot zakupu.......................................................................................................................................................................................... 
 

 □całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dojazdu (lub pobytu w internacie) do szkoły ponadgimnazjalnej lub kosztów 

dojazdu osób niepełnosprawnych, powyżej 18 roku życia – związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. 
 
Wyszczególnienie......................................................................................................miesięczna wysokość ................................................. 
V. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY 

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

      …………………………………………………………………………………………………………………. 
  .   Wpisać Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że;    

Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

LP. IMIĘ I NAZWISKO 
DATA 

URODZENIA 
POKREWIEŃSTWO PESEL 

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 
LUB NAUKI 

1.   wnioskodawca   

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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ŹRÓDŁA DOCHODU W RODZINIE ZA OSTATNI MIESIĄC POPRZEDZAJĄCY MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU : 
 

1. wynagrodzenia za pracę (netto)........................... zł              2. świadczenia rodzinne..........................................zł 

3. stałe zasiłki z pomocy społecznej..........................zł           4. dodatek mieszkaniowy....................................… zł 

5. emerytury, renty  (netto)....................................… zł           6. alimenty.……...........................…….............…... zł 

7. zasiłek dla bezrobotnych (netto).......……..….…… zł           8. stypendia....................................…....……......… zł 

9. dochody z gospodarstwa rolnego (345zł x ha przeliczeniowe.)……….............................................……...……...……… zł 

10. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej ....................................................................……..…………..…..… zł 

11. inne dochody............................................................................................................................………….......…...……… zł 

12. pomniejszenia: (składki KRUS, ZUS, płacone alimenty).................................................................................................zł 

ŁĄCZNE DOCHODY RODZINY                           .....................................................zł 

 
ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD NA JEDNĄ OSOBĘ W MOJEJ RODZINIE ( zgodnie z załączonymi zaświadczeniami )  

 
wynosi.........................zł słownie ...................................................................................................zł..............gr 
 

Uczeń pobiera – nie pobiera* stypendium ................................naukowe – socjalne* przyznane przez 

................................................................................................ w wysokości.........................................................., 

* niepotrzebne skreślić 
 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem stypendium 
szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.1781 )  
 

      ............................................................................................... 
       (data i podpis rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia, albo dyrektora szkoły) 
Do wniosku załączam: 
□ zaświadczenie/oświadczenie o dochodach netto dla zatrudnionych- pkt V wniosku ( przychód - składki ZUS - składka na Kasę Chorych - podatek 
dochodowy  
□ decyzja rentowa i odcinek renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 
□  zaświadczenie/oświadczenie  z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej 
□  kserokopie opłaconych składek ZUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 
□  decyzja z ZUS   o świadczeniach płaconych przez ZUS 
□  oświadczenie o posiadaniu statusu bezrobotnego / decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o nadaniu statusy bezrobotnego   
□  nakaz płatniczy za 2022rok / oświadczenie o wielkości gospodarstwa(ha przeliczeniowe) 
□  dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku / oświadczenie 
□  dokument potwierdzający  otrzymywanie alimentów i ich wysokość / oświadczenie 
□  oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny 
□  inne dokumenty (wymienić jakie)......................................................................................................................................... 

      
Art. 233kk. 

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 

zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1  zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy  przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego  

najbliższym,  podlega karze wolności od  3 miesięcy do lat 5.  

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest , aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za 

fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

§ 3. Nie podlega karze , z czyn określony w § 1a, kto  składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.  

§ 4. Kto, jako biegły , rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię , ekspertyzę  lub tłumaczenie mające służyć  za dowód w postępowaniu określonym w § 

1 , podlega karze pozbawienia wolności od roku  do lat 10. 

§4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 5. Sąd może zastosować  nadzwyczajne złagodzenie kary , a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 

1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza  lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogąąych mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby  nieprawomocne , rozstrzygnięcie sprawy. 

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia 

pod rygorem odpowiedzialności karnej.     

        . Rodzina korzysta/ nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej                  ………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                           ( podpis pracownika GOPS) 

 .   zaznaczyć odpowiednie, niepotrzebne skreślić     
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