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WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 
W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  

NA ROK  ………/……… 

Wnioskodawca:    □ Rodzic/Opiekun prawny niepełnoletniego ucznia/słuchacza/wychowanka                                   

□ Pełnoletni uczeń/słuchacz/wychowanek        □ Dyrektor szkoły/kolegium/ośrodka 

1. Dane osobowe wnioskodawcy(wypełnić literami drukowanymi): 
  

Imię: ………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
Nazwisko: …………………………………………………………………………………..……………………… 

 PESEL1:  

 

 

W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość:  

           

Adres zamieszkania / do korespondencji: 

 

………………………………………………

  

……..………………………………………. 

 

 

 

 

Numer telefonu:    

 

2. Dane osobowe ucznia (wypełnić literami drukowanymi): 
  

Imię …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Nazwisko׃…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 PESEL: 

  

 

W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: 

           

Adres zamieszkania: 

 

………………………………………………

  

……..………………………………………. 

 

 

 

 

Imię i nazwisko matki/ opiekuna prawnego:                 

     

……………………………………………… 

           

            Imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego:         

 

          ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
 

Rodzaj szkoły (właściwe zaznaczyć x i potwierdzić aktualnym zaświadczeniem ):   

□ szkoła podstawowa □ liceum □ technikum □ zasadnicza szkoła zawodowa                           

□ policealna szkoła zawodowa □ kolegium □ Inne………………….. 

 

Klasa: 

 

 

 

 

3. Przyczyny uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego (właściwe zaznaczyć x ): 
□ bezrobocie  □ niepełnosprawność  □ ciężka lub długotrwała choroba □ wielodzietność                                              

□ alkoholizm  □  narkomania  □ rodzina jest niepełna  □ wystąpiło zdarzenie losowe  

□ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych □ inne ………………….  
  

 

                                                           
1 Nie dotyczy dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka 
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4. Uzasadnienie złożenia wniosku:  

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

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

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

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

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

5. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej: 

□ 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 zakupu podręczników 

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

uczniów szkół ponadpodstawowych lub słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych 

□ świadczenie pieniężne (stypendium szkolne może być przyznane w formie świadczenia pieniężnego jeżeli organ 

przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej jest niemożliwe lub 

niecelowe) 
 

6. W przypadku nabycia prawa do stypendium szkolnego proszę o wypłatę przyznanych 

środków (właściwe zaznaczyć x ): 

FORMY PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM 
rachunek 
bankowy 
 

□ 
 

  -     -     -     -     -     -     
 

Przekaz 

pocztowy 

 

□  

 

7. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia / słuchacza / wychowanka 

uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym                                

w formie stypendium szkolnego: 
a) Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym: 

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 
1 

 

  WNIOSKODAWCA 

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

5 

 

   

6 

 

   

7 

 

   

8 

 

   

9 

 

   

10 

 

   

11 
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b) Oświadczam, że dochód mojej rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku składał się z 

następujących elementów i wynosił: 
 

L.p. 
Źródło dochodu  

(przykłady i rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód) 
Wysokość dochodu   

1 Umowa o pracę, zlecenie, o dzieło: 

(oświadczenie, zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia) 

  

2 Działalność gospodarcza: 

(działalność prowadzona na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie m-cy, w których była prowadzona 

działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 

poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;                                    

działalność gospodarcza opodatkowana zryczałtowanym podatkiem (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z 

Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłat 

składek) 

  

3 Świadczenia z ZUS lub innego organu rentowego: 

(np. z tytułu renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub świadczenia rehabilitacyjnego; zasiłek 

macierzyński, zasiłek chorobowy: decyzja przyznająca świadczenie, odcinki rent/emerytur, zaświadczenia                    

z ZUS/innego organu o wysokości pobieranych świadczeń) 

  

4 Świadczenia z urzędu pracy: 
(zasiłki dla bezrobotnych, stypendia stażowe, dodatki szkoleniowe: decyzja przyznająca świadczenie, 

zaświadczenia z PUP o wysokości pobieranych świadczeń) 

  

5 Dochód z gospodarstwa rolnego: 
(zaświadczenie o wielkości gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych wraz z określeniem miesięcznej kwoty 

składek płaconych do KRUS) 

  

6 Alimenty: 
(aktualny wyrok sądowy, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;                              

w przypadku, gdy alimenty są ściągane przez komornika  zaświadczenie od komornika) 

Fundusz alimentacyjny: 
(zaświadczenie) 

  

7 
Dodatek mieszkaniowy, zryczałtowany dodatek energetyczny: 
(decyzja, zaświadczenie) 

 

 

 

8 Świadczenia rodzinne: 
(zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla 

opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie: zaświadczenie) 

  

9 Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej: 
(zasiłek okresowy, zasiłek stały: decyzja, zaświadczenie) 

  

10 Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej: 

(decyzja, zaświadczenie) 

  

11 
Praca za granicą: 

(zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach) 

  

12 

Stypendia  z innych źródeł: 

(w tym w szczególności inne stypendia socjalne oraz np. z uczelni wyższej, unijne, z tytułu nauki zawodu przez 

ucznia: decyzja, zaświadczenie) 

  

13 
Inne dochody uzyskiwane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku a w przypadku utraty 

dochodu z miesiąca złożenia wniosku np. praca dorywcza, pomoc rodziny: 
(oświadczenie) 

  

14 

Jednorazowe dochody uzyskane w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, 

przekraczające pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego rodziny, o którym mowa w ustawie o 

pomocy społecznej 
(oświadczenie, umowa darowizny, dokumentacja spadkowa, umowa kupna - sprzedaży) 

  

                                                                                                       Razem dochód  
  

Średni dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi......................................... zł                             

słownie: ........................................................................................................................................................................ 
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9.  Pouczenie: 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, 

które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego - art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz.U. z 2021, poz. 1915 ze zm.) 

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

stypendium szkolnego - art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz 

1915 ze zm.) 

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów 

 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2021, poz. 1915ze zm.) 

4. Art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 2022 poz.1138 t.j.)- „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do 8 lat”  

5. Informacja dotycząca przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia 

2016/679 (RODO) znajduje się na stronie internetowej: www.ops.wolomin.pl w zakładce RODO i na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie OPS przy Al. Armii Krajowej 34 w Wołominie. Zachęcamy do zapoznania się.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi przyznanie pomocy materialnej                               

o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego) wskazanymi w treści pouczenia. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ przyznający świadczenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego o zaistniałych zmianach w sytuacji 

materialnej mojej rodziny oraz o zmianie warunków stanowiących podstawę przyznania stypendium 

szkolnego. 

 

 

 

                                                                                                ………………………………………………………….. 
                                                                                                                         Data i  czytelny podpis wnioskodawcy   

                

 

Oświadczenie 

                                                                                                           

Ja niżej podpisany/a zostałem/am poinformowany/a, że może wystąpić konieczność wydłużenia terminu wydania 

decyzji dotyczącej stypendium szkolnego do czasu dostarczenia i rozliczenia się przeze mnie z faktur. 

Terminy dostarczenia rachunków, faktur do składnego wniosku o stypendium na rok szkolny 2022/2023  

 

 za I turę stypendium szkolnego do 31 października 2022r. 

 za II turę stypendium szkolnego do 30 kwietnia 2023r. 

 

 

                                                                                         ………………………………………….                                        
                                                                                                                                                        Data i czytelny podpis wnioskodawcy  
                                                                                

 
Potwierdzam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z załącznikiem do wniosku, tj. Instrukcją  wypełniania wniosku                  

o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.  

 

 

                                                                                         ………………………………………….                                        
                                                                                                                                                        Data i czytelny podpis wnioskodawcy                             
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

W CELU POTWIERDZENIA SYTUACJI MATERIALNEJ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ: 
 

 zaświadczenie ze szkoły ucznia 

 upoważnienie pełno letniego ucznia dla rodzica opiekuna prawnego do złożenia wniosku i pobrania stypendium 

szkolnego 

 zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innych umów np. zlecenia, o dzieło itp, 

 zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy  

(z prawem lub bez prawa do zasiłku), 

 oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób nie zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy, 

 zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach 

przeliczeniowych, 

 wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności 

alimentów, 

 odcinek renty/emerytury, 

 oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych/sezonowych, 

 zaświadczenie albo oświadczenie o innych otrzymywanych stypendiach  

o charakterze socjalnym ze środków publicznych, 

 inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów, 

 zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach z Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłek stały, zasiłek rodzinny, 

zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny). 

 

Katalog wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium: 
 

1. zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury 

2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne  publikacje  o charakterze 

edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe 

3. tornister (plecak szkolny) 

4. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego np. dresy, obuwie sportowe, spodenki, bluzy 

5. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową) 

6. przybory i materiały do nauki zawodu 

7. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, 

pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory 

geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół 

8. drukarka, papier, tusz do drukarki 

9. komputer (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera 

10.  instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry 

11.  sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu 

12.  basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki) 

13.  koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych 

14.  koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

15.  koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów) 

16.  koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, 

obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru 

 

UWAGA: 

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np. kurtki, rajstopy, skarpety, 

swetry, czapki, okulary, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, leki, strój na studniówkę, 

komunię, wyjazdy rekreacyjne, odzież codziennego użytku, meble. 

 

 


