
                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 1
                                                                                             do Zarządzenia Nr. 1/2020 Kierownika GOPS Biskupice z dnia 20.02.2020 r. 

Numer  wniosku Data i pieczęć wpływu

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

       
na rok szkolny ……………….……/………………..….…. 

CZĘŚĆ A.  - wypełnia wnioskodawca (właściwe zaznaczyć)

□ Rodzic, opiekun prawny (1)    □ Pełnoletni uczeń,  □ Dyrektor Szkoły, kolegium, ośrodek  (2)    □ z urzędu, (3) 

                                                                                           (1)  dokument potwierdzający przyznanie prawnej opieki nad dzieckiem)

                                                                     (2) w przypadku gdy wnioskodawcą jest Dyrektor szkoły wpisuje  imię i nazwisko a także nazwę szkoły

                                                                                            (3)  nazwa  urzędu                                                                                                                                    

I. Dane osobowe WNIOSKODAWCY

Nazwisko Imię

PESEL

Adres zamieszkania lub stałego pobytu

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość 

Telefon kontaktowy

II. Dane osobowe UCZNIA 1 (wypełnić w przypadku gdy wnioskodawcą jest rodzic, prawny opiekun, dyrektor szkoły)

Nazwisko Imię

PESEL

Data i miejsce urodzenia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Adres zamieszkania lub stałego pobytu

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

 Informacje o szkole, do której uczeń 1 uczęszcza

Pełna Nazwa Szkoły 

Miejscowość 

Adres szkoły
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  GOPS - PŚ - 573 - ……......./20…....



Rodzaj szkoły׃ (właściwe zaznaczyć x ): □ Szkoła podstawowa, □ Liceum, □ Technikum,  

     □ Zasadnicza szkoła zawodowa, □ Policealna szkoła zawodowa, □ Kolegium, □ Inne

klasa: 

III. Dane osobowe UCZNIA 2 (wypełnić w przypadku gdy wnioskodawcą jest rodzic, prawny opiekun, dyrektor szkoły)

Nazwisko Imię

PESEL

Data i miejsce urodzenia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Adres zamieszkania lub stałego pobytu

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

Informacje o szkole, do której uczeń 2 uczęszcza

Pełna Nazwa Szkoły 

Miejscowość 

Adres szkoły

Rodzaj szkoły׃ (właściwe zaznaczyć x ): □ Szkoła podstawowa, □ Liceum, □ Technikum,  

     □ Zasadnicza szkoła zawodowa, □ Policealna szkoła zawodowa, □ Kolegium, □ Inne

klasa: 

IV. Dane osobowe UCZNIA 3 (wypełnić w przypadku gdy wnioskodawcą jest rodzic, prawny opiekun, dyrektor szkoły)

Nazwisko Imię

PESEL

Data i miejsce urodzenia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Adres zamieszkania lub stałego pobytu

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

Informacje o szkole, do której uczeń 3 uczęszcza

Pełna Nazwa Szkoły 

Miejscowość 

Adres szkoły
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Rodzaj szkoły׃ (właściwe zaznaczyć x ): □ Szkoła podstawowa, □ Liceum, □ Technikum,  

     □ Zasadnicza szkoła zawodowa, □ Policealna szkoła zawodowa, □ Kolegium, □ Inne

klasa: 

V. Przyczyny uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego (właściwe zaznaczyć X):

□ trudna sytuacja materialna wynikająca z niskiego miesięcznego dochodu, który nie przekracza 
kwoty 600 zł PLN netto na jedną osobę,  

□ bezrobocie,  □ niepełnosprawność,  □ ciężka lub długotrwała choroba, □ wielodzietność, 

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

□ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

□ inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…....…..

VI. Wnioskowana forma stypendium szkolnego (właściwe zaznaczyć):

Należy wybrać preferowaną formę
1. □ całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  kosztów  udziału  w  zajęcia  edukacyjnych,  w  tym

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a
także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących, w szczególności:
- zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i

innych pomocy edukacyjnych;
- zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz

innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;
- opłat  za udział  w wycieczkach szkolnych,  wyjściach (wyjazdach) do kin,  teatrów, lub innych

imprezach
  organizowanych przez szkołę.

- opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.
2. □ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym poprzez dokonanie zakupu podręczników, pomocy

naukowych, przyborów szkolnych, stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego
obligatoryjnie przez szkołę.

3. □ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  słuchaczy  kolegiów  nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

4. □ świadczenia pieniężnego, na warunkach art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty

VII. Informacje o składzie rodziny

 We wniosku należy uwzględnić wszystkie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym.
Ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku (sierpień 20   …......r.) nie przekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty netto 600,- zł.

 Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,- zł.
 
Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z
póź.  zm.)  są  osoby  spokrewnione  lub  niespokrewnione  pozostające  w  faktycznym  związku,  wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.

Oświadczam,  że  moja  rodzina  składa  się  z  ……………....…. osób pozostających we  wspólnym gospodarstwie
domowym, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnęły następujące dochody netto
w wysokości określonej w załączonym do wniosku zaświadczeniach:
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L
p.

Imię Nazwisko PESEL Stopień 
pokrewieństwa

Status zawodowy*
miejsce pracy-nauki

Wysokość dochodu
netto w PLN

1 wnioskujący o
stypendium

2

3

4

5

6

7

8

9

Łączny, całkowity dochód rodziny (netto):                                     .............………...…................. zł ...…........... gr.

*- status zawodowy np. Zakład pracy,  szkoła,  uczelnia,  bezrobotny,  emeryt,  rencista,  prowadzący własną działalność
gospodarczą, w przypadku osób zarejestrowanych w PUP lub pobierających świadczenia z ZUS, lub inne 

Członkowie mojej  rodziny korzystają ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej  (wypełnia się  gdy uczniowie,  których
członkowie rodziny korzystają ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej)

                                                                                                            TAK       NIE  

                                                                                                                                                
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA Poświadczenie  pracownika  socjalnego

o korzystaniu/nie  korzystaniu  ze  świadczeń
pieniężnych pomocy społecznej
(imienna pieczątka pracownika i podpis)

Zasiłek okresowy z pomocy społecznej:          

                                 

1) ……………………......………...……zł                                                        TAK     NIE  
                            

Zasiłek stały z pomocy społecznej:

1) ………………………..…….…….……zł                                                      TAK     NIE  
                       

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami

1) ……..………..……..…..………...……zł                                                      TAK     NIE  
                                        
Inne,

  1) ………………..…..……..……….……zł                                                    TAK     NIE  

  2) ………………..…..……..……….……zł  

  3) ………………..…..……..……….……zł                      
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Członkowie  mojej  rodziny  są  zobligowani  do  płacenia  alimentów  na  rzecz  innych  osób  spoza
gospodarstwa domowego
l.p. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej do

alimentacji
Miesięczna kwota zasądzonych alimentów

1.

2.

3.

VIII. Informacja o innych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych pobieranych
przez ucznia  ubiegającego się o stypendium szkolne (lub, o które uczeń równolegle wnioskuje).

Rodzaj (nazwa) stypendium
socjalnego  

Okres na jaki zostało przyznane (lub
na jaki ma być przyznane)

stypendium
Łączna kwota stypendium do końca

roku szkolnego

VIII. Oświadczam, że dochód miesięczny (netto) rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
wyniósł

          …………………..…….. zł, co dało …………………...………. zł na osobę w rodzinie.

*** osoby prowadzące własną działalność gospodarczą przedstawiają dochody za rok poprzedni zaświadczeniem z Urzędu 
      Skarbowego wraz z oświadczeniem o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

*** Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

IX.  Do wniosku załączam  dokumenty: 

  □  zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanych dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie

wniosku,, 

 □  odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

 □  oświadczenia o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,

 □  oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 

(potwierdzone  przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) lub zaświadczenia komornika o 
nieściągalności alimentów,

 □   zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego, bądź nakaz 

płatniczy

□  Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów oraz o wysokości i formie opłacanego 

podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym ten okres, 

 □  oświadczenia:..., 
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 □   inne dokumenty: …………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

X.  OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że przedstawiona  sytuacja  jest  zgodna z  prawdą i że jestem świadoma/y/ odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Oświadczam, że zobowiązuje się powiadomić organ, który przyznał stypendium,  o ustaniu przyczyn   
    stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego.
3. Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego

podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
niniejszym  wniosku  w  bazie  danych  GOPS  Biskupice,  dla  potrzeb  realizacji  pomocy  materialnej  dla
uczniów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1781).

4. Powyższe oświadczenie może podlegać weryfikacji poprzez  zażądanie  od wnioskodawcy zaświadczeń lub
innych dokumentów potwierdzających wiarygodność podanych informacji.

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego stanowi:
„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”. 

Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  treścią  Art.  233  § 1  Kodeksu  karnego  i  własnoręcznym  podpisem
potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku stypendialnym.

Oświadczam,  że  wszystkie  wymienione  we  wniosku  osoby  zapoznały  się  klauzulą  informacyjną  stanowiącą
załącznik do wniosku.  

 XI. Odbiór zasiłku szkolnego(właściwe zaznaczyć X): 

 □ Proszę o przekazanie zasiłku szkolnego na moje konto bankowe          

  w Banku ....................................................................……………………………………………………………..................................................................................

  □ Proszę o przekazanie przekazem pocztowym 

przekaz 
pocztowy □
  Oświadczam, że jestem *posiadaczem/współwłaścicielem  wyżej wymienionego  rachunku.

* W przypadku osoby niepełnosprawnej uprawniony do podpisu jest jeden z rodziców lub prawny opiekun dziecka, a w przypadku osoby
pełnoletniej osoba ubiegająca się o stypendium.

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

      miejscowość, data                                                                     czytelny podpis wnioskodawcy  
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CZĘŚĆ B. - (Wypełnia szkoła/kolegium/ośrodek)

Potwierdzenie uczęszczania do szkoły/kolegium/ośrodka i opinia Dyrektora

Poświadczenie  uczęszczania na zajęcia dydaktyczne

…………………………………….
(Pieczęć szkoły)

Potwierdzam, że ubiegający się o stypendium szkolne jest uczniem/słuchaczem  ……………… klasy/roku.

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

…………………...……               …………………………………….
data   (Podpis osoby wydającej opinię)

OPINIA DYREKTORA SZKOŁY/KOLEGIUM

…………………………………….
(Pieczęć szkoły)

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

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

…………………...……               …………………………………….
data   (Podpis osoby wydającej opinię)

CZĘŚĆ C. -   (Wypełnia organ/GOPS)  

WYPEŁNIA ORGAN PRZYZNAJĄCY STYPENDIUM SZKOLNE

DOCHODY CZŁONKÓW RODZINY OSIĄGNIĘTE W MIESIĄCU  …………...……      20…...... r.

Ogółem dochód rodziny wyniósł:  ………………………………….……

Liczba osób w rodzinie:         ……………………………………..………….

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł:   …………………………….……………….

Wniosek spełnia wymagania do ubiegania się o stypendium szkolne 

Wniosek nie spełnia  wymagań do ubiegania się o stypendium szkolne 
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………………..…….., dnia  ………...…….. 20…...... r.                                               …………………………………………..…………..

                                                                               (podpis pracownika) 

POUCZENIE

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką
 pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium szkolne zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. W przypadku zmiany adresu wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany szkoły lub zaprzestania nauki, osoba wnioskująca
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach.

 

INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE

1. Do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomoc materialną o charakterze socjalnym uprawniony jest:
a. uczeń  szkoły  publicznej  lub  niepublicznej  (szkoły  podstawowej,  szkoły  ponadpodstawowej),

wychowanek publicznego i niepublicznego ośrodka, słuchacz publicznego i niepublicznego kolegium;
b. uczeń, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu w

rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2022r.) nie przekracza 600,- zł netto
(przychód pomniejszony o podatek dochodowy i składki);

c. uczeń, który zamieszkuje na terenie gminy Biskupice;
d. uczeń, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w wyznaczonym terminie;

2. Złożenie wniosku o stypendium szkolne nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
3. Wniosek należy wypełnić czytelnie (wskazane literami drukowanymi).
4. We wniosku należy podać dane osobowe ucznia, preferowany rodzaj świadczenia pamiętając, że wybrany koszt

będzie musiał być udokumentowany (faktura, rachunek)
5. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia (w zależności od źródeł dochodu):

a. Zakładu pracy,
b. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości  przychodów oraz o wysokości  i  formie

opłacanego podatku ,
c. W przypadku utrzymywania się z renty, emerytury - odcinki,
d. Stosowne oświadczenia,
e. Jeżeli  rodzina  posiada  gospodarstwo  rolne,  należy  podać  wielkość  gospodarstwa  rolnego  w  ha

przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2022 zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz
płatniczy za 2022 r.

f. Inne..
6. W pola, które wnioskodawcy nie będą dotyczyć należy wpisać „nie dotyczy".

Przy składaniu wniosku należy posiadać oprócz kserokopii, także oryginały wymaganych dokumentów, bądź kopie
poświadczone urzędowo.
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	(1) dokument potwierdzający przyznanie prawnej opieki nad dzieckiem)
	(2) w przypadku gdy wnioskodawcą jest Dyrektor szkoły wpisuje imię i nazwisko a także nazwę szkoły

