
1 
 

Nazwa podmiotu realizującego świadczenie Ośrodek Pomocy Społecznej  

Adres Aleja Jana Pawła II 

64-520 Obrzycko 

 
WNIOSEK  

O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM  
W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 
DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

1. WNIOSKODAWCA1: 

rodzic, opiekun prawny  

pełnoletni uczeń  

dyrektor szkoły, ośrodka, kolegium  

 
2. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY: 

 

Imię i nazwisko  

PESEL (dotyczy rodzica, 
opiekuna prawnego, 
pełnoletniego ucznia) 

 

Telefon (nieobowiązkowo)  

Adres e-mail 
(nieobowiązkowo) 

 

Adres zamieszkania 
(dotyczy rodzica, opiekuna 
prawnego, pełnoletniego 
ucznia) 

 

Adres do korespondencji   

 
 
 
 
 

                                                           
1 Zaznacz właściwe „x” 
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3. DANE OSOBOWE UCZNIÓW2: 
 

Dane dziecka  

Imię i nazwisko  

Imiona i nazwiska rodziców  

Adres zamieszkania  

 

PESEL  

Szkoła – nazwa i adres  

 

Klasa  

 
Dane dziecka  

Imię i nazwisko  

Imiona i nazwiska rodziców  

Adres zamieszkania  

 

PESEL  

Szkoła – nazwa i adres  

 

Klasa  

 
Dane dziecka  

Imię i nazwisko  

Imiona i nazwiska rodziców  

Adres zamieszkania  

 

PESEL  

Szkoła – nazwa i adres  

 

Klasa  

 

                                                           
2 W przypadku posiadanie więcej niż 3 dzieci w wieku szkolnym należy powielić str. 2 
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SYTUACJA SPOŁECZNA W RODZINIE UCZNIA 
W rodzinie występuje3: 

Trudna sytuacja materialna  
Bezrobocie  
Niepełnosprawność  
Ciężka lub długotrwała choroba  
Wielodzietność  
Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej  
Alkoholizm  
Rodzina niepełna  

Zdarzenie losowe (jakie?) ………………………………………………………………………………………………….  

Inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………………………………  
 
WNIOSKOWANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 
 

całkowite lub częściowe pokrycie 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; 

 

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu  
podręczników; 

 

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza  
miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów  
pracowników służb społecznych 

 

Wyrażam zgodę na refundację kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów i  
opłat, na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z  
pobieraniem nauki, w szczególności na podstawie oryginałów imiennych rachunków, 
faktur lub innych dokumentów pozwalających na identyfikację nabywcy4 

 

Świadczenie pieniężne5  
 
 
Przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego6 

Przesłanki uzasadniające  
przyznanie stypendium  
szkolnego w formie  
świadczenia pieniężnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Zaznacz właściwe „x” 
4 Zaznacz tylko w przypadku wyboru formy świadczenia 1,2 lub 3 
5 W przypadku wyboru świadczenia pieniężnego wypełnij rubrykę przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium 
szkolne w formie świadczenia pieniężnego.   
6 Wypełnij w przypadku wnioskowania o świadczenie pieniężne 
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OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA 
Rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
(rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące): 
 

Lp. Nazwisko i imię PESEL Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce pracy lub 
nauki7 

     
     
     
     
     
     
     

 
Dochody netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub                    
w przypadku utraty źródła dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. 
 

Źródła dochodu Osoba, której dotyczy dochód Wartość dochodu netto 

Dochód ze stosunku pracy   

Dochód z umów 
cywilnoprawnych, np. z umowy 
zlecenia, 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 
ogólnych8 

  

                                                           
7 W przypadku osób zarejestrowanych w PUP lub pobierających świadczenia z ZUS, świadczenia opiekuńcze z OPS wpisz 
nazwę odpowiedniej instytucji 
8 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 
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Dochody z działalności 
gospodarczej opodatkowane 
zryczałtowanym podatkiem (w 
tym karta podatkowa)9 

  

Inne   

Alimenty10   

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 szkolnego11 

  

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. 

  

Jednorazowe dochody 
uzyskane w ciągu 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku, 
przekraczające pięciokrotnie 
kwotę kryterium 
dochodowego rodziny, o 

  

                                                           
9 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody 
opłat składek 
10 Wyrok w sprawie o alimenty, a w przypadku alimentów dowody wpłaty 
11 Zaświadczenie lub oświadczenie rodzaj stypendium i źródło uzyskiwania 
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którym mowa w ustawie o 
pomocy społecznej 

 
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 osób12 

Zobowiązania alimentacyjne ponoszone przez 
członków gospodarstwa domowego ucznia na 
rzecz innych osób - miesięczna wysokość 
świadczonych alimentów 

 

 
PRZYZNANE ŚWIADCZENIE PROSZĘ PRZEKAZYWAĆ: 

Nr 
rachunku 
bankowego 

 

__ __  __ __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __ 

Nazwa 
banku 

 

 
Osoba ubiegająca się o wypłatę świadczenia zobowiązana jest do informowania o wszelkich  
zmianach mających wpływ na formę i sposób wypłaty świadczenia (np. zmiana numeru rachunku, banku, 
adresu zamieszkania). 
 
Zobowiązuje się do gromadzenia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki edukacyjne i 
przedstawienie ich na żądanie organu.  
 
Oświadczam że: 
Uczęszczam/moje dzieci uczęszczają do szkół wymienionych we wniosku. W przypadku  
rezygnacji z nauki lub zaprzestania realizacji obowiązku szkolnego niezwłocznie powiadomię o tym podmiot 
realizujący wypłatę świadczenia. 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia: 
 

Miejscowość  

Data  

Podpis wnioskodawcy   

 
 
 

                                                           
12 W przypadku płacenia alimentów na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego do oświadczenia dołącz 
- wyrok zobowiązujący do płacenia alimentów oraz dokumenty potwierdzające dokonywanie wpłat np. przekazy, 
przelewy 
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INFORMACJA 
 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, 
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych 
przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.  
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (art. 90n ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.).   

O ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego należy powiadomić 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku. 
 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 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, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, 
pomniejszoną o:  
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,  
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,  
c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
 

Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić stosownymi zaświadczeniami w szczególności:  
a) zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych na zasadach ogólnych, 
b) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej,  
c) odcinek renty/ emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,  
d) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem 
bankowym itp.)  
e) wyrok lub ugoda sądowa zawarta przed sądem w sprawie alimentów,  
f) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż wymienione            
w pkt. a-e, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,  
g) zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy, zaświadczenie        
o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, potwierdzone przez Powiatowy Urząd Pracy. 
 
 
 
 
                                                                                            ............................................................................  
                                                                                                    Data i podpis osoby składającej wniosek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna 
Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Obrzycko reprezentowany przez Kierownika OPS Gminy Obrzycko, adres: Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, nr tel.  61 2913035. 
Podstawą przetwarzania danych są kompetencje Ośrodka Pomocy Społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową 
podstawę prawną zawarto w treści dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis systemów 
informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO można wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść 
sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania 
danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych 
informacji można zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w ośrodku, na stronie www.bip.opsobrzycko.pl, www.opsobrzycko.pl  lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych Panem Jackiem Michałowskim: rodo@obrzycko.pl 


