
Załącznik nr 1 do  Zarządzenia nr 13/2017

Dyrektora  OPS  Świebodzice z dnia 07.07.2017 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY ………………….

I. Dane wnioskodawcy

IMIĘ NAZWISKO

PESEL DATA URODZENIA

STAN CYWILNY OBYWATELSTWO

ADRES ZAMIESZKANIA :  58-160  ŚWIEBODZICE                            

ULICA NUMER DOMU / NUMER MIESZKANIA NUMER TELEFONU

II. Wniosek składany jest przez

□  rodzica/opiekuna 
ucznia

□ dyrektora szkoły □ pełnoletniego ucznia □  z urzędu

III. Dane ucznia/ uczniów
1.

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

DATA URODZENIA PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA   58-160  ŚWIEBODZICE 

ULICA NUMER DOMU / NUMER MIESZKANIA

PEŁNA NAZWA SZKOŁY/ KLASA W ROKU SZKOLNYM …...../......…

ADRES SZKOŁY 

TYP SZKOŁY *  – szkoła podstawowa, szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II stopnia, technikum, 
liceum ogólnokształcące,  szkoła policealna,  kolegium, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
* zaznaczyć właściwe

Nazwa i adres organu właściwego prowadzącego postępowanie



2.

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

DATA URODZENIA PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA   58-160  ŚWIEBODZICE 

ULICA NUMER DOMU / NUMER MIESZKANIA

PEŁNA NAZWA SZKOŁY/ KLASA W ROKU SZKOLNYM …...../......…

ADRES SZKOŁY 

TYP SZKOŁY *  – szkoła podstawowa, szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II stopnia, technikum, liceum 
ogólnokształcące,  szkoła policealna,  kolegium, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
* zaznaczyć właściwe

3.

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

DATA URODZENIA PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA   58-160  ŚWIEBODZICE 
ULICA NUMER DOMU / NUMER MIESZKANIA

PEŁNA NAZWA SZKOŁY/ KLASA W ROKU SZKOLNYM …...../......…

ADRES SZKOŁY 

TYP SZKOŁY *  – szkoła podstawowa, szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II ,stopnia technikum, liceum 
ogólnokształcące,  szkoła policealna,  kolegium, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
* zaznaczyć właściwe

4.

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

DATA URODZENIA PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA   58-160  ŚWIEBODZICE 
ULICA NUMER DOMU / NUMER MIESZKANIA

PEŁNA NAZWA SZKOŁY/ KLASA W ROKU SZKOLNYM …...../......…

ADRES SZKOŁY 

TYP SZKOŁY *  – szkoła podstawowa, szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II stopnia, technikum, liceum 
ogólnokształcące,  szkoła policealna,  kolegium, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
* zaznaczyć właściwe

w przypadku większej ilości uczniów należy uzupełnić załącznik nr 1



IV. Pożądana forma stypendium szkolnego inna niż forma pieniężna

□ całkowite lub częściowe pokrycie udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole lub 
poza szkołą.

□ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym. 

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

           V. Proszę o wypłacenie stypendium szkolne na wskazany niżej rachunek bankowy 

Oświadczam, że jestem właścicielem bądź współwłaścicielem powyższego rachunku bankowego

…………………………………………………………
data i podpis wnioskodawcy

VI.  Informacja  o  występowaniu w rodzinie  ucznia  czynników wymienionych w art.  90d ust.  1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które uzasadniają przyznanie stypendium

Oświadczam, że w rodzinie występuje

□ bezrobocie □ narkomania

□ niepełnosprawność             □ rodzina niepełna

□ ciężka lub długotrwała choroba □ wielodzietność

□ alkoholizm lub narkomania

□ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych

□ zdarzenie losowe (opisać jakie) ......................................................................................................

VII. Informacja o innych otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym

Oświadczam, że uczeń/uczniowie ..........................................................................…………………...

…………………………………………………………………………………………………………

 nie otrzymuje (ą) innego stypendium / otrzymuje(ą)  inne stypendium  o charakterze socjalnym ze 

środków publicznych *                                                                                      

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

                                                                                                                                                         data  i podpis wnioskodawcy

* w przypadku pobierania innego stypendium o charakterze socjalnym należy uzupełnić załącznik nr  4



 VIII. Informacja o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

           Oświadczam,  że  w miesiącu  poprzedzającym złożenie  niniejszego  wniosku tj.  w  miesiącu  

 …………… rodzina korzystała / nie korzystała* ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

* niewłaściwe skreślić 

      ……………………….….............. 

data  i podpis wnioskodawcy

IX. Deklaracja o składzie rodziny i wysokości dochodów
Oświadczam, że moja rodzina* składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym 
* rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące (art.6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

Lp. Imię i nazwisko PESEL
Stopień

pokrewieństwa
Źródło dochodu

Wysokość
dochodu netto

1.

wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DOCHÓD RAZEM 

Dochód miesięczny netto na osobę w rodzinide



POUCZENIE

Wniosek o  przyznanie  stypendium szkolnego składa się  do  15  września  danego roku,  w przypadku
słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku lub w przypadku 
uczniów i słuchaczy szkół,  w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w
pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego 

W uzasadnionych  przypadkach,  wniosek  o  przyznanie  stypendium  szkolnego  może  być  złożony  po
upływie terminu. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny
uchybienie terminu. 

 Ja, niżej podpisany(a), świadomy(a) i uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny o składaniu fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy
oświadczam, że wszystkie powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

 Ja, niżej podpisany(a) świadomy(a) i uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny o składaniu fałszywych zeznań lub zatajeniu 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.

 Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium socjalnego.

 Zgodnie     z     art.     90o     ustawy     z     dnia     7     września     1991     r.     o     systemie     oświaty   jestem zobowiązany   niezwłocznie  
informować     organ     przyznający     stypendium     o     wszelkich     zmianach     okoliczności     oraz     o     ustaniu     przyczyn  
będących     podstawą     przyznania     na     mój     wniosek     stypendium     szkolnego.  

INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty
528,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 i ust. 4 ustawy o pomocy społecznej „ Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,  w którym wniosek został
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze
środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 
2) zasiłku celowego; 
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie 
oświaty; 
4) wartości świadczenia w naturze; 
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; 
5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 
19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu 
powojennego, w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 
przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 
kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach
deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich, w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 
przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; 
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej; 



8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka; 
9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów 
walk o wolność i niepodległość Polski; 
10)  nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o 
Radzie Ministrów. 

Do wniosku załączam:

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________________

7.______________________________________________________________________________

8.______________________________________________________________________________

9.______________________________________________________________________________

10._____________________________________________________________________________

11._____________________________________________________________________________

12._____________________________________________________________________________

13._____________________________________________________________________________

14._____________________________________________________________________________

.................................... .................................................
  (miejscowość i data)       (podpis wnioskodawcy)



Załącznik nr 1 .do wniosku

5.

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

DATA URODZENIA PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA   58-160  ŚWIEBODZICE 

ULICA NUMER DOMU / NUMER MIESZKANIA

PEŁNA NAZWA SZKOŁY/ KLASA W ROKU SZKOLNYM …...../......…

ADRES SZKOŁY 

TYP SZKOŁY *  – szkoła podstawowa, szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II stopnia, technikum, liceum 
ogólnokształcące,  szkoła policealna,  kolegium, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
* zaznaczyć właściwe

6.

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

DATA URODZENIA PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA   58-160  ŚWIEBODZICE 
ULICA NUMER DOMU / NUMER MIESZKANIA

PEŁNA NAZWA SZKOŁY/ KLASA W ROKU SZKOLNYM …...../......…

ADRES SZKOŁY 

TYP SZKOŁY *  – szkoła podstawowa, szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II stopnia, technikum, liceum 
ogólnokształcące,  szkoła policealna,  kolegium, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
* zaznaczyć właściwe

7.

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

DATA URODZENIA PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA   58-160  ŚWIEBODZICE 
ULICA NUMER DOMU / NUMER MIESZKANIA

PEŁNA NAZWA SZKOŁY/ KLASA W ROKU SZKOLNYM …...../......…

ADRES SZKOŁY 

TYP SZKOŁY *  – szkoła podstawowa, szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II stopnia,  technikum, liceum
ogólnokształcące,  szkoła policealna,  kolegium, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
* zaznaczyć właściwe



                             
   Załącznik nr 2 do wniosku

…………………………………………………………………                                                  Świebodzice, dn………………………...
imię i nazwisko

………………………………………

………………………………………
adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  nie  ubiegam  się  o  stypendium  szkolne  na  rok  szkolny

…………………………       jak również nie pobieram stypendium szkolnego na ucznia/ów:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

w innej gminie,  w tym gminie właściwej dla mojego zameldowania.

…...…………………………..   ...………………………………………
podpis przyjmującego oświadczenie                                    data i podpis składającego oświadczenie



Załącznik nr 3 .do wniosku

Świebodzice, dn………………………….

Ja, niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………..

zam. w ……………………………………………...ul………………………………………………..

jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia  

oświadczam, że: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znana jest mi treść art.233 § 1 Kodeksu Karnego, zgodnie  z którym ten, 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 do lat 3. 

………………………..  ……………………………………
podpis przyjmującego oświadczenie                                      data i podpis składającego oświadczenie



                                                         Załącznik nr 4 .do wniosku

Informacja o innych otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym

1.
Oświadczam, że uczeń ..............................................................………………………….otrzymuje 

inne stypendium  o charakterze socjalnym ze środków publicznych

 rodzaj stypendium…………………………………………………………………………………….
 wysokość przyznanego stypendium:…………………………………………………  zł miesięcznie,
 okres na jaki zostało przyznane:……………………………………………………………………….
 organ przyznający ww. stypendium:………………………………………………………………….. 

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

             …...............................................………
 data  i podpis wnioskodawcy

2.
Oświadczam, że uczeń ..............................................................………………………….otrzymuje 

inne stypendium  o charakterze socjalnym ze środków publicznych

 rodzaj stypendium…………………………………………………………………………………….
 wysokość przyznanego stypendium:…………………………………………………  zł miesięcznie,
 okres na jaki zostało przyznane:……………………………………………………………………….
 organ przyznający ww. stypendium:………………………………………………………………….. 

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

             …...............................................………
 data  i podpis wnioskodawcy

3.
Oświadczam, że uczeń ..............................................................………………………….otrzymuje 

inne stypendium  o charakterze socjalnym ze środków publicznych

 rodzaj stypendium…………………………………………………………………………………….
 wysokość przyznanego stypendium:…………………………………………………  zł miesięcznie,
 okres na jaki zostało przyznane:……………………………………………………………………….
 organ przyznający ww. stypendium:………………………………………………………………….. 

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

             …...............................................………
 data  i podpis wnioskodawcy



PRZYKŁADOWE  ŹRÓDŁA  DOCHODU:

- wynagrodzenie za pracę,
- dochód z pracy dorywczej,
- dochody z PUP – zasiłek, staż lub inne, 
- ZUS – renta, renta socjalna, emerytura, 
- dochody z gruntów (1 ha przeliczeniowy = 308 zł), 
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy,
- alimenty, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, 
- świadczenia z pomocy społecznej: zasiłek stały, zasiłek okresowy,
- zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, 
zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 
- dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, 
- dochód z praktyk szkolnych 
i inne

PRZYKŁADOWY  KATALOG  WYDATKÓW  PODLEGAJĄCYCH  REFUNDACJI  W RAMACH  
STYPENDIUM  SZKOLNEGO

• zakup podręczników nowych bądź używanych (podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia); 
• inne pomoce naukowe: słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i 
astronomiczne oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym (na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy 
komputerowe),itp. 
• tornister (plecak szkolny); 
• obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego; 
• strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, spodnie sportowe, bluza lub cały dres); 
• ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową); 
• mundurek szkolny, strój galowy wymagany przez szkołę (biała bluzka/koszula, spódnica/spodnie); 
• przybory i materiały do nauki zawodu; 
• 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,itp.; 
• pokrycie kosztu abonamentu internetowego ; 
• drukarka, papier do drukarki, tusz do drukarki (od września br. do czerwca roku następnego); 
• komputer (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera; 
• instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry na instrumencie ( z zaświadczeniem o uczęszczaniu
ucznia na te zajęcia); 
• sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu z zaświadczeniem o uczęszczaniu ucznia na te 
zajęcia; 
• basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki) – jeżeli uczeń w ramach zajęć szkolnych chodzi 
na basen; 
. koszty uczestnictwa w klubach sportowych,
• koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych; 
• 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; 
• koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów); 
• koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy
naukowe, wyjścia do kina czy teatru; 
• koszty zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 
kolegiów); 
• biurko, krzesło do biurka, lampka biurowa.
* okulary korekcyjne (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty),
 *koszty obowiązkowego ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków




