
Krasnystaw, dn. …………………….. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

w Krasnymstawie 

ul. Marszałka Piłsudskiego 9 

22-300 Krasnystaw 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 

 

1. Wnioskodawca: 

□ rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia, 

□ pełnoletni uczeń, 

□ dyrektor szkoły/kolegium/ośrodka 

□ z urzędu 

 

2. Dane osobowe wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko:  

PESEL:  

Telefon1:  

Adres zamieszkania:  

 

 

Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1327, z późn. zm.)  wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia 

/słuchacza/wychowanka: 

 

 

1 Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku 



3.Dane osobowe ucznia: 

 

Imię i nazwisko:  

PESEL: 

 

 

Imię i nazwisko ojca   

Imię i nazwisko matki   

Adres zamieszkania 

dziecka: 

 

 

Dane szkoły: (wypełnić w razie braku zaświadczenia ze szkoły) 

 

Nazwa 

szkoły/kolegium/ośrodka do 

którego dziecko uczęszcza: 

 

 

Adres 

szkoły/kolegium/ośrodka: 
 

Klasa: 

 
 

Planowany termin ukończenia 

szkoły: 

 

 

Pieczęć i podpis dyrektora 

szkoły: 

 

 

 

 

 

 

 



4. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego: 

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia (wskazać w szczególności czy w 

rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, rodzina niepełna) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

5. Pożądana forma stypendium szkolnego (należy dokonać wyboru formy poprzez 

zakreślenie odpowiedniego kwadratu/ów –możliwe jest wybranie jednej lub kilku form 

jednocześnie) 

□ 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 dotyczących: 

a) opłat za udział udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych 

przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, takich jak wyjścia lub wyjazdy do teatru, kina, 

muzeum na wycieczki szkolne, zielone szkoły, obozy szkolne, obozy naukowe/tematyczne, 

obozy sportowe, imprezy edukacyjne, i inne opłaty wymagane przez szkołę (min. rada 

rodziców, ubezpieczenie społeczne ucznia, czesne w szkołach niepublicznych itp.), i inne 

dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz koszty związane z uczestnictwem w praktykach 

zawodowych; 

b) opłat za udział uczniów w nauce języków obcych, korepetycjach, zajęciach muzycznych, 

artystycznych, komputerowych, sportowych, zajęciach na basenie, zajęciach korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych i innych zajęciach rozwojowych; 

c) zakupu podręczników, lektur i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego, 

encyklopedii, atlasów, słowników i innych publikacji oraz  multimedialnych programów 

edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, sprzętu komputerowego, 

komputera, części do komputera, oprogramowania komputerowego, laptopa, notebooka, 

tabletu, i innych urządzeń umożliwiających realizację procesu edukacyjnego lub wykonanie 

obowiązku szkolnego przez ucznia, pokrycia kosztów abonamentu internetowego( w m-ch 

wrzesień-czerwiec), drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego, tuszy, uzupełniaczy i tonerów do 

drukarek, płyt CD i DVD, pendrive, słuchawek, głośników, papieru do drukarki, zakupu 

niezbędnego wyposażenia miejsca nauki w domu (biurko, krzesło do biurka oraz lampki do 

biurka) itp.,  

d) zeszytów, długopisów, piórników, kredek, bloków, flamastrów, pędzli, farb, klejów, 

papierów kolorowych, bloków technicznych, brystoli, bibuła, temperówki, gumki, kalkulatory, 

cyrkle, ołówki, przybory geometryczne, plastelina, modelina, plecaki, torby szkolne/sportowe 

itp.; 



e) przybory, przedmioty obuwie oraz odzież robocza do nauki zawodu; 

f) odzieży i obuwia wymaganego przez szkołę w szczególności: strój apelowy, strój sportowy, 

strój kąpielowy oraz inną odzież i obuwie wymagane przez szkołę; 

g) odzieży i obuwia wymaganego na zajęciach pozalekcyjnych min. taniec, basen, piłka nożna, 

karate itp.; 

h) sprzęt muzyczny (po dołączeniu informacji ze szkoły potwierdzającej uczęszczanie ucznia 

na zajęcia muzyczne lub zaświadczenia ze szkoły muzycznej); 

i) sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, klasy sportowej 

lub uczestniczących w zajęciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych w których taki sprzęt jest 

wymagany np. rower, rolki itp. (po dołączeniu informacji ze szkoły lub klubów sportowych 

potwierdzającej uczęszczanie ucznia na zajęcia sportowe na których wymagany jest sprzęt); 

j) okulary korygujące wzrok wraz zaświadczeniem lub innym dokumentem potwierdzającym 

konieczność noszenia okularów; 

 

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

zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów poprzez 

zwrot lub częściową refundację kosztów: 

a) opłat za internat, bursę lub kwaterę prywatną, 

b) opłat za obiady, 

c) opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (po odliczeniu kwoty 

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania); 

□ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym: 

a) zakupu podręczników, lektur i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego, 

encyklopedii, atlasów, słowników i innych publikacji oraz  multimedialnych programów 

edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, sprzętu komputerowego, 

komputera, części do komputera, oprogramowania komputerowego, laptopa, notebooka, 

tabletu, i innych urządzeń umożliwiających realizację procesu edukacyjnego lub wykonanie 

obowiązku szkolnego przez ucznia, pokrycia kosztów abonamentu internetowego, 

drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego, tuszy, uzupełniaczy i tonerów do drukarek, płyt CD i 

DVD, pendrive, słuchawek, głośników, papieru do drukarki, biurka i krzesła do biurka oraz 

lampki itp.,  

b) zeszytów, długopisów, piórników, kredek, bloków, flamastrów, pędzli, farb, klejów, 

papierów kolorowych, bloków technicznych, brystoli, bibuła, temperówki, gumki, kalkulatory, 

cyrkle, ołówki, przybory geometryczne, plastelina , modelina, plecaki, torby szkolne/sportowe 

itp.; 

c) przybory, przedmioty obuwie oraz odzież robocza do nauki zawodu; 

d) odzież i obuwie wymagane przez szkołę w szczególności: strój apelowy, strój sportowy, strój 

kąpielowy oraz inną odzież i obuwie wymagane przez szkołę; 

□ świadczenie pieniężne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach jeżeli udzielenie 

stypendium w formach ww. jest niemożliwe lub nie celowe (należy uzasadnić). 

Uzasadnienie wniosku o świadczenie pieniężne: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



Wypłata przyznanego decyzją administracyjną stypendium szkolnego następuje po 

przedłożeniu faktur, rachunków, biletów lub innych dokumentów potwierdzających 

poniesione koszty edukacyjne wystawionych na imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

prawnego ucznia/ pełnoletniego ucznia lub imię i nazwisko ucznia, któremu przyznano 

stypendium szkolne. 

6. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia: 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko PESEL Stopień 

pokrewieństwa2 

Miejsce pracy 

lub nauki3 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

9.  

 

   

10.  

 

   

11.  

 

   

 

 

 

2 Stopień pokrewieństwa dziecko - osoba na którą się wnioskuje pomoc tzw. 

"wnioskowana pomoc”, rodzeństwo (brat, siostra), rodzic/ opiekun prawny/ 

konkubent/partner 

3 Miejsce pracy lub nauki w przypadku osób zarejestrowanych w PUP lub pobierających 

świadczenie ZUS, świadczenie opiekuńcze wpisać nazwę odpowiedniej instytucji, 

student, bezrobotny, emeryt, rencista, prowadzący wł. działalność gospodarczą, 
gospodarstwo rolne 

 



Dochody netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 

lub w przypadku utraty źródła dochodu z miesiąca , w którym wniosek został złożony: 

Źródło dochodu Osoba , której dotyczy 

dochód 

Wysokość dochodu netto 

 

 

Dochód ze stosunku pracy 

 

 

  

Dochód z umów 

cywilnoprawnych, np.: umowa 

zlecenie, umowa o dzieło 

 

  

Świadczenia z ZUS lub innego 

organu rentowego np. z tytułu 

renty, emerytury, świadczenia 

przedemerytalnego lub 

świadczenia rehabilitacyjnego, 

zasiłek macierzyński, zasiłek 

chorobowy 

  

Świadczenia z Urzędu Pracy 

np. zasiłek, stypendium dla 

bezrobotnych 

 

  

 

Dochody z działalności 

gospodarczej opodatkowane na 

zasadach ogólnych4 

 

  

Dochody z działalności 

gospodarczej opodatkowane 

zryczałtowanym podatkiem (w 

tym karta podatkowa)5 

 

  

Inne 

 

 

  

Alimenty6 

 

 

  

Fundusz alimentacyjny 

 

 

  

Świadczenia wypłacone przez 

komornika w przypadku nie 

alimentacji 

  

Zasiłek rodzinny wraz z 

dodatkami 

 

 

  

Świadczenie rodzicielskie 

 

 

  



Zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, 

zasiłek dla opiekuna 

  

Dodatek mieszkaniowy, 

zryczałtowany dodatek 

energetyczny 

 

  

 

Stypendium z wyłączeniem 

stypendium szkolnego7 

 

  

 

Zasiłek okresowy z pomocy 

społecznej 

 

  

 

Zasiłek stały z pomocy 

społecznej 

 

  

 

Świadczenia z tytułu pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej 

 

  

 

Dochód z gospodarstwa 

rolnego 

 

  

Inne dochody uzyskiwane w 

miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku a w 

przypadku utraty dochodu z 

miesiąca złożenia wniosku np. 

praca dorywcza, pomoc 

rodziny, itp. 

  

 

 

 

 

 

4 Oświadczenie o liczbie miesięcy, 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 

5 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowani, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz 

dowody opłat składek 

6Wyrok w sprawie o alimenty, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty 

7 zaświadczenie lub oświadczenie rodzaj stypendium i źródło 

 



Inne ważne informacje dotyczące dochodów wszystkich członków rodziny 

 

 

Inne ważne informacje dotyczące dochodów 

wszystkich członków rodziny (np. 

informacje o utracie źródła dochodu w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku) 

 

 

 

 

Alimenty płacone przez członków gospodarstwa domowego na rzecz innych osób (do 

oświadczenia dołącz wyrok zobowiązujący do płacenia alimentów oraz dokumenty 

potwierdzające dokonywanie wpłat np. przekaz, przelew) 

 

 

Zobowiązania alimentacyjne ponoszone 

przez członków gospodarstwa domowego 

ucznia na rzecz innych osób – miesięczna 

wysokość świadczonych alimentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenie dotyczące formy wypłaty świadczenia 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………… 

            Proszę o przekazanie przyznanego świadczenia na rachunek bankowy: 

………………………………………………………………………………………… 
(nazwa banku, oddziału) 

 

                          

 

           Bank Spółdzielczy w Izbicy -  Oddział w Krasnymstawie,  

ul. Pocztowa 2, 22-300 Krasnystaw 

 

 

 

 

……………………………………………………… 
(data podpis osoby ubiegającej się o świadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba ubiegająca się o wypłatę świadczenia zobowiązana jest do informowania o wszelkich zmianach 

mających wpływ na formę i sposób wypłaty świadczenia (np. zmiana numeru konta, adresu 

zamieszkania) 

 

 

 

 

 

  



 

Załączniki do wniosku (właściwe zaznaczyć): 

□ zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto od pracodawcy (z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku), 

□ decyzję lub odcinek świadczenia (renty, emerytury, świadczeń przedemerytalnych) 

zaświadczenie lub oświadczenie (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) 

□ oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz  

zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – składają 

osoby bezrobotne, 

□ oświadczenie o pozostawieniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, 

□ decyzja w sprawie wymiaru podatku (nakaz płatniczy), zaświadczenie lub oświadczenie 

o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych – składają osoby 

posiadające gospodarstwo rolne, 

□ w przypadku gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz: 

□ zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok 

kalendarzowy 

□ ryczałt – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oraz dowód opłacania składek w Zakładzie 

Ubezpieczeń Społecznych, 

□ w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

zaświadczenie/oświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń, 

□ zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenie rodzicielskie –

zaświadczenie/oświadczenie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 

□ zasiłek pielęgnacyjny/świadczenie pielęgnacyjne – zaświadczenie/oświadczenie z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku, 

□ zaświadczenie o wysokości opłaconych składek KRUS za kwartał poprzedzający miesiąc 

złożenia wniosku lub dowód zapłaty, 

□ oświadczenie wnioskodawcy dotyczące środków na utrzymanie w przypadku braku 

możliwości udokumentowania dochodów w rodzinie 

□ zaświadczenie /oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, dodatek mieszkaniowy, 

praca dorywcza, pomoc rodziny, stypendium (z wyłączeniem stypendium szkolnego) 

 

 

 



 

Oświadczenie wnioskodawcy 

 

Zgodnie z art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty oświadczam, że „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Jednocześnie zobowiązuję się, - bez wezwania - do niezwłocznego powiadomienia o każdej 

zmianie sytuacji materialnej mojej rodziny bądź ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 

przyznania stypendium szkolnego (np. zmiana miejsca zamieszkania, zaprzestanie nauki, 

przekroczenie kryterium dochodowego) . 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) oraz ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000, z późn. zm.) 

oświadczam , że wyrażam zgodę i zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu danych 

osobowych na potrzeby wydania decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego na podstawie 

ustawy o systemie oświaty. 

 

 

 

……………………………………   ……………………………… 

(miejscowość, data)               (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie pomocy 

materialnej o charakterze  socjalnym 

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

„RODO”). Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Krasnymstawie jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasnymstawie, ul.  Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw. Dane kontaktowe administratora 

danych osobowych: poczta@mopskrasnystaw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;  

2.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony 

danych:  iodo@mopskrasnystaw.pl;  

3.  administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, o których mowa w rozdziale 8a Pomoc materialna dla uczniów ustawy o systemie 

oświaty, 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu postępowania w sprawie realizacji zadań 

wynikających z w/w przepisów ustawy poprzez udzielenie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krasnystaw, 

4. W związku z przetworzeniem danych o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być organy władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa. 

Uprawnienia: 

- Macie Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie 

można przesłać na adres organu nadzorczego  

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27. 04.2016 r. (ul. Stawki 2,              

00-193 Warszawa)  . 

Inne informacje; podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji; nie będą też profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną 

 

 

 

 

Krasnystaw, dn. ……………     …………………………….. 

      (podpis) 
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