
Wnioskodawca      Strzyżewice, dnia …………………….. 

…………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica, pełnoletniego ucznia) 
 

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

…………………………………………………… 
(dokładny adres) 

 

…………………………………………………… 
(Nr PESEL) 

…………………………………………………… 
(telefon kontaktowy) 

 

        Wójt Gminy Strzyżewice 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* 

 

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

jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego/ zasiłku 

szkolnegodla ucznia: 

I. Dane osobowe. 

1. Dane ucznia: 

Nazwisko i imię ucznia: ………………………………………………………………... 

 

Imiona i nazwisko rodziców: …………………………………………………………... 

 

Data urodzenia ucznia: …………………………. Nr PESEL: ………………………… 

 

Miejsce zamieszkania ucznia: ………………………………………………………….. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 jest uczniem ……………………… klasy  

 

………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres szkoły) 

 

II. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego 

 

1. Wniosek o przyznanie pomocy motywuję trudną sytuacją materialną, wynikającą z 

niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ponadto w rodzinie występują (właściwe 

zaznaczyć znakiem x) 

    

 bezrobocie  

 wielodzietność 

 niepełnosprawność 

 ciężka lub długotrwała choroba 



 alkoholizm 

 narkomania 

 brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 rodzina niepełna 

 zdarzenie losowe – (jakie?) …………………………. 

Szczegółowe uzasadnienie wniosku o udzielenie pomocy ze wskazaniem przyczyn 

trudnej sytuacji: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

2. Sytuacja rodzinna ucznia (należy uwzględnić wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w 

faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) 

 

L.p. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy - nauki Miesięczny dochód 

netto 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

Dochód netto  

  

 Gospodarstwo rolne: posiadam/nie posiadam 

Ilość hektarów przeliczeniowych…………………(grunty własne i dzierżawione łącznie) 

Dochód z gospodarstwa rolnego wynosi ………………..zł. 

 

3. Oświadczam, że kwota miesięcznego dochodu (netto)  rodziny uzyskanego w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wraz z dochodem z gospodarstwa rolnego 

wynosi w przeliczeniu na 1 członka rodziny : ……………………… zł, 

 

 

Jestem świadoma (y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

(art. 90n ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) 

 



 

 

       …………………………………………………. 

        Czytelny podpis wnioskodawcy   

4. Uczeń otrzymuje/nie otrzymuje innego stypendium o charakterze socjalnym ze 

środków publicznych* 

Uczeń otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych w kwocie ……………. zł 
 

 

5. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej ( zaznaczyć jedną lub kilka form 

znakiem x ): 

  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w 

tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania , a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

w szczególności udziału w zajęciach: sportowych, językowych, muzycznych, 

tanecznych, informatycznych i innych, a także realizowanych przez szkołę wyjazdów 

do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia poza 

lekcyjne, itp. 

  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup 

podręczników nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, zeszyty, 

przybory szkolne, tornister, plecak szkolny, strój galowy, strój na zajęcia wychowania 

fizycznego, obuwie sportowe, lektury szkolne, opracowania szkolne, atlasy, 

encyklopedie, słowniki, inne wyposażenie wymagane przez szkołę, komputer i 

programy naukowe do tych komputerów, drukarka, tusz do drukarki, abonament 

internetowy, itp. 

  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 

kolegiów.   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Przyznane stypendium/zasiłek szkolny należy przekazać na konto bankowe o nr 

………………………………………………………………………..………………. 

prowadzone przez bank ………………………………………………………………. 

 

7. Do wniosku załączam (załączniki potwierdzające informacje podane przez 

wnioskodawcę w treści wniosku): 

1. ………………………………………………………………………………………, 

2. ………………………………………………………………………………………,   

3. ………………………………………………………………………………………, 

4. ………………………………………………………………………………………, 

5. ………………………………………………………………………………………, 

6. ………………………………………………………………………………………, 

7. ………………………………………………………………………………………, 



8. ………………………………………………………………………………………, 

 

8. Pouczenie: 

1. Wnioski nie zawierające potwierdzonego dochodu rodziny, jej faktycznego stanu 

osobowego, nie mogą być rozpatrywane zgodnie z Regulaminem. 

2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium są obowiązani niezwłocznie 

powiadomić Wójta Gminy Strzyżewice o zwiększeniu dochodu rodziny lub 

skreśleniu ucznia ze szkoły, o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze 

socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania – poza obszarem gminy 

Strzyżewice. 

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

9. Oświadczenia: 

 - świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej  z art. 233 § 1 kodeksu 

karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych we 

wniosku 

 

      

      ……………………………………….  
                     (czytelny  podpis wnioskodawcy) 

  

*niepotrzebne skreślić 

 

Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych oraz informacja o ich 

przetwarzaniu: 

 

Czy zgodnie z art. 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia  2016 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyraża Pan/Pani  zgodę na przetwarzanie 

dodatkowych danych osobowych tj.  

 

NUMER TELEFONU              TAK                   NIE 

 

w celu skutecznego komunikowania się dotyczącego uzyskania koniecznych dodatkowych 

informacji w sprawie przyznania stypendium szkolnego. 

 

      ……………………………………….  
                  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

Kryteria dochodowe: 

1. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może być wyższe niż kwota, o której mowa w art. 8 

ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), tj. 514 zł netto.  



Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8ust.3-

13 w/w ustawy.  

UWAGA: Od 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z 

pomocy społecznej (tj. Dz. U. z dnia 13 lipca 2018r. poz. 1358) 

2. Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób: 

- za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w 

którym wniosek został złożony, pomniejszoną o: 

* miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

* składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne, 

* kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

3. Do dochodu nie wlicza się: 

* jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 

* zasiłku celowego, 

* wartości świadczeń w naturze, 

* świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac 

społecznie użytecznych, 

* dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, 

 świadczenia „500+”, 

* pomocy materialnej mającej charakter socjalny lub motywacyjny, przyznawanej 

na podstawie przepisów o systemie oświaty.   

4. Sposób wyliczenia dochodu w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą 

działalność gospodarczą: 

- opodatkowanych dochodowym od osób fizycznych, za dochód przyjmuje się 

przychód z tej działalności pomniejszony o: 

 - koszty uzyskania przychodu, 

 - obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne     

niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu, 

(dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazaną  

w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w 

którym podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za 

dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu). 

- opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, za dochód 

przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu. 

5. W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą: 

- przychody z gospodarstwa rolnego należy obliczyć jako wartość stanowiącą 

liczbę hektarów przeliczeniowych razy 288,00 zł (dochód z 1 ha 

przeliczeniowego) i pomniejszyć o faktycznie opłaconą stawkę KRUS za jeden 

miesiąc, dotyczącą jedynie właścicieli gospodarstwa).    

UWAGA: od 01.10.2018 dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł         

tj. (Dz. U. z dnia 13 lipca 2018r. poz. 1358)  

 



Obowiązek informacyjny: 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice z siedzibą w 

Strzyżewice 109; 23-107 Strzyżewice 

2. Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez  

e-mail iod@pcat.pl 

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego 

ustalenia prawa do stypendium szkolnego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 1991 

o systemie oświaty 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą włącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizowania przepisów 

dotyczących  archiwizowania zgodnie  z instrukcją kancelaryjną tj. 5 lat. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania sprostowania 

nieprawidłowych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Powyższe dotyczy również  danych osób, nad 

którymi sprawowana jest prawna opieka - danych dzieci. 

7. Przysługuje Pani/ Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, 

a dane dodatkowe są dobrowolne , ale niezbędne w celu skutecznego komunikowania się 

w celu uzyskania koniecznych dodatkowych informacji w sprawie przyznania  

stypendium dla uczniów 


