
Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
 

Data wpływu  
Nr ewidencyjny 

wniosku 
 

Kwota przyznana 

 

………………………….. 

 

WNIOSKODAWCA:  

 RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA                        PEŁNOLETNI  UCZEŃ   

  DYREKTOR SZKOŁY, KOLEGIUM, OŚRODKA     Z URZĘDU 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY  

Nazwisko i Imię: 

PESEL:       
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

ADRES ZAMIESZKANIA 
TELEFON KONTAKTOWY: 

………………………………………… 

Ulica/Nr domu 
 

 
  Miejscowość  

Kod pocztowy 
 

 
Województwo  

Nr konta bankowego: 

|_|_||_|_|_|_||_|_|_|_||_|_|_|_||_|_|_|_||_|_|_|_||_|_|_|_| 

II. DANE UCZNIA 

Nazwisko ucznia:  Imię ucznia:  

PESEL:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data i miejsce urodzenia: 

Imię ojca:  Imię matki:  

Adres zamieszkania:  

 

 

III. INFORMACJA O SZKOLE, DO KTÓREJ UCZEŃ UCZĘSZCZA 

 

Nazwa szkoły  

Ulica  Miejscowość  

Kod pocztowy  Województwo  

W roku szkolnym 20…/20….  jestem uczniem/słuchaczem klasy/roku  



 

IV. UCZEŃ / SŁUCHACZ SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE KRYTERIA: 

 

• miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę w gospodarstwie domowym 

wynosi:.....................,.........    zł 

• w rodzinie występuje (proszę zaznaczyć znakiem X): 

  □ niepełnosprawność    □ wielodzietność     □ bezrobocie   □ alkoholizm  □ narkomania 

 □ ciężka lub długotrwała choroba   □ rodzina jest niepełna  □  wystąpiło zdarzenie losowe 

 □  brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 

        V. POTWIERDZENIE STATUSU UCZNIA / SŁUCHACZA 

 

Zaświadczam, że ……………………………………………………………………ur. ……………………. 
(imię i nazwisko ucznia/słuchacza) 

 

jest uczniem (słuchaczem)*  klasy ……………………………. w roku szkolnym 20……./20…….. 

 

 

    ……………………………………                                           …………………………………… 
                   (data i pieczątka szkoły)                                                        (pieczątka i podpis Dyrektora szkoły) 
* niepotrzebne skreślić 

VI.   POŻĄDANA FORMA POMOCY:  ……………………………………………………. 

❑  
 
Oświadczam, że uczeń  nie otrzymuje  innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków    publicznych  

 

❑  

 
Oświadczam, że uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych w 

wysokości …………………złotych miesięcznie, przyznane na okres …………………………………………. 

 

VII. UZASADNIENIE UBIEGANIA SIĘ O POMOC MATERIALNĄ 
 

    

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



  

VIII. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA 

 

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

we wspólnym gospodarstwie domowym (dochód oblicza się sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej - patrz 

objaśnienia)  

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Miejsce pracy – nauki 

Stopień 

pokrewi

eństwa 

Wysokość 

dochodu w 

zł 

1. ………………………… 

………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Matka  

2. ………………………… 

………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Ojciec  

3. ………………………… 

………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  

4. ………………………… 

………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  

5. ………………………… 

………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  

6. ………………………… 

………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  

7. ………………………… 

………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego wynosi: …………………………….. 

Dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: ……………………………… 

Ciechanów, dnia …………………………….. Czytelny podpis:……………………………………………… 

 
 



 

OŚWIADCZENIA OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK 

Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego (Tj. Dz. U. 2018  poz. 1600 ze 

zm.) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy  oświadczam,  że podane wyżej informacje 

dotyczące składu mojej rodziny żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dane 

dotyczące dochodów uzyskiwanych przez jej członków  są kompletne i zgodne ze stanem 

faktycznym.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie miasta Ciechanów. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie  

moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka  zawartych we wniosku w celu 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie  świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

oraz związanej z tym obsługi administracyjnej wniosku. 

 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić  Prezydenta Miasta Ciechanów  o ustaniu przyczyn, 

które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
 

 

 
 
 
 

………………………………………………………………… 
Czytelny podpis ucznia/słuchacza pełnoletniego albo rodzica 

lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego 
 
Załączniki: 

1…………………………………………… 2…………………………………………………. 

3…………………………………………… 4…………………………………………………. 

5…………………………………………… 6…………………………………………………. 

7…………………………………………… 8…………………………………………………. 

9…………………………………………… 10………………………………………………... 
  
 

 
 

 

        OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 s. 1), zwanego dalej RODO.  

informuję, że:   

1. Administratorem Pana/i/ danych osobowych przetwarzanych jest  Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w 

Ciechanowie,  ul. Sienkiewicza 32D, 06 – 400 Ciechanów; tel: + 48 23 672 23 41 , e-mail: 

kontakt@mopsciechanow.pl   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MOPS Ciechanów możliwy jest pod adresem e-mail: 

inspektor_ochrony_danych@mopsciechanow.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia postępowania o przyznanie świadczenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym. Podstawa prawna: art.90n ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (Tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 1457  ze zm.). 

4. Odbiorcami Pana/i/ danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa.   

5. Pana/i/ dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.   

6. Posiada Pan/i/ prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie). Ma Pan/i/ także prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania – jednakże skorzystanie z tego prawa nie ma wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wniesienia sprzeciwu.   

mailto:inspektor_ochrony_danych@mopsciechanow.pl


7. Przysługuje Panu/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych 

osobowych, gdy uzna Pan/i/, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.   

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do realizacji procesu rozpatrzenia wniosku i 

przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,  zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem jego 

rozpatrzenia.. 

  

 

 

OBJAŚNIENIA: 
 

I.  Wnioskodawcą może być: 

1. pełnoletni uczeń/słuchacz, 

2. rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/słuchacza, 

3. dyrektor szkoły, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę. 

 

II. Wyciąg z ustawy o systemie oświaty  (Tj. Dz. U. 2018 poz. 1457 ze zm.) 

Art. 90b.  

[...] 

3.Pomoc materialna przysługuje: 

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz 

słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 

służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w 

art.  16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację 

odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

[...] 

Art. 90d. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z 

niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe, z zastrzeżeniem ust. 12. 

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1)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, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, oraz słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. 

4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa 

w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania. 

5. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium 

uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

także w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w 

ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe. 

6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie       

może być większa 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. 2018 poz. 1508 ze zm.) tj. –   528,00 zł  

[...] 

12.Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych, z zastrzeżeniem ust. 13. 

13.Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium 

szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza 

dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Art. 90n. 1. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne. 

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

    1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium   

nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o 

którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2; 



    2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, 

kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2. 

3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu. 

[...] 

III. Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej (Tj.Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.)   

Art. 8.  [...] 

3. 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 powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

4. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości 

świadczeń w naturze. 

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania 

przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o 

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz 

odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, 

określonymi w odrębnych przepisach, z tym że: 

a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu 

o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego 

miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; wysokość 

miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia 

społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, 

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, 

jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez 

liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w 

oparciu o oświadczenie tej osoby; 

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, 

przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. 

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z 

małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w 

jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy 

wszystkich wykazanych w nich dochodów. 

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na 

zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia 

wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zawierającego 

informację o wysokości: 

1) przychodu; 

2) kosztów uzyskania przychodu; 

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 

4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 6; 

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 

6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku; 

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności 

gospodarczej. 

8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach 

określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego 

informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. 

10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 

11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania 

świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym    

  dochód   został wypłacony. 

12. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania 

świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach 

na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód. 



13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 

 

IV. Wyciąg z Kodeksu Karnego (Tj.Dz.U.2018 poz.1600 ze zm.) 

Art. 233. § 1. 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. 

 


