
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW

(dotyczy stypendium przyznawanego w ramach pomocy materialnej ze środków finansowanych UMiG Pilica na podstawie
art.90b, art. 90c, art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(tekst jedn.  Dz. U. z 2021r.  poz. 1915 z późniejszymi zmianami)

I. DANE PERSONALNE UCZNIA/SŁUCHACZA (art. 90n ust. 4, pkt 1)

Nazwisko ucznia/słuchacza

Imiona ucznia/słuchacza

Nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego

Nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego

Data urodzenia

II. MIEJSCE ZAMIESZKANIA UCZNIA/SŁUCHACZA (art. 90n, ust. 4, pkt 2 )

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu/mieszkania

Nr telefonu

III. DANE WNIOSKODAWCY np. rodzic, pełnoletni uczeń, instytucja (Wybrać właściwe)

Nazwisko/nazwa
placówki

Imiona

Nr telefonu

IV. ADRES WNIOSKODAWCY
Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu/mieszkania

Nr telefonu



V. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres zamieszkania )

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu/mieszkania

Nr telefonu

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANIA INNYCH STYPENDIÓW O CHARAKTERZE
SOCJANYM ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (w tym ze środków Unii Europejskiej)
art. 90d ust. 13

Oświadczam ,że uczeń ………………………………………………………………………………
otrzymuje / nie otrzymuje * stypendium socjalne ze środków publicznych
*odpowiednie podkreślić / Proszę podać nazwę instytucji, która przyznała stypendium, miesięczną
wysokość stypendium oraz okres na który przyznano stypendium /.

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

…………………………………..
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

VII. PRZYCZYNY TRUDNEJ SYTUACJI RODZINY (spełnienie kryteriów zawartych w
art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty) – właściwe zaznaczyć znakiem X

1. Niski dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej

2. Bezrobocie

3. Niepełnosprawność

4. Ciężka lub długotrwała choroba

5. Wielodzietność (3 i więcej dzieci w rodzinie)

6. Brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

7. Alkoholizm lub narkomania

8. Rodzina niepełna

9. Zdarzenie losowe1

1 W przypadku zaznaczenia proszę opisać na czym polegało zdarzenie losowe. Opis należy dołączyć do niniejszego
wniosku jako załącznik.



VIII. INFORMACJE O CZŁONKACH RODZINY POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM
GOSPODARSTWIE DOMOWYM (przez gospodarstwo domowe  rozumie się wszystkie osoby
spokrewnione i niespokrewnione, razem zamieszkujące i gospodarujące)

L.p. Imię i Nazwisko Data
urodzenia

Miejsce
pracy/nauki

Stopień
pokrewieństwa
do ucznia

Źródło dochodu Wysokość dochodu
netto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IX. ZOBOWIĄZANIA PONOSZONE PRZEZ CZŁONKÓW GOSPODARSTWA
DOMOWEGO

Lp. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej do alimentów Imię i nazwisko osoby uprawnionej do
alimentów, stopień pokrewieństwa
względem zobowiązanego

Wysokość
świadczenia

1

2

3



4

5

6

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA

Wysokość dochodów
rodziny

Wysokość dochodu na
osobę w rodzinie

X. POBIERANIE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
(art. 90n, ust. 5 ustawy o systemie oświaty)

Oświadczam, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o stypendium korzystałam/em wraz z członkami
mojej rodziny ze świadczeń pomocy społecznej w formie (właściwe zaznaczyć znakiem X)

Zasiłek stały Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek okresowy Zasiłek rodzinny

Dodatek mieszkaniowy Alimenty, również z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne

i moja sytuacja finansowa nie uległa zmianie
……………………………………………

(podpis wnioskodawcy )

XI. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY (właściwe zaznaczyć znakiem X )
( art. 90n, ust. 4 pkt 3 ustawy o systemie oświaty)

Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu ojca

Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu matki

Zaświadczenie o figurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy

Zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w przypadku prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej albo oświadczenie
Zaświadczenie określające ilość posiadanych  ha  przeliczeniowych lub nakaz płatniczy za bieżący rok

Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej

Inne……………………………………………………………………………………………………



XII. POŻĄDANA FORMA POMOCY (w odpowiednim miejscu wstawić X)
(art. 90n, ust. 4, pkt 4 i art. 90d, ust. 2, 3, 4 i 5)

Całkowite lub częściowe pokrycie 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, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i
sportowe uczniów, zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach. Organizatorem ww. zajęć może
być wyłącznie szkoła do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium.

Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (z wyłączeniem wyżywienia) w
szczególności opłata za bilety komunikacji zbiorowej, za internat, bursę do wysokości przyznanego stypendium –
refundacja bezpośrednio wnioskodawcy na podstawie przedstawionych dokumentów
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (zakup podręczników i innych pomocy) – refundacja bezpośrednio
wnioskodawcy na podstawie przedstawionych dokumentów
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (zakup podręczników i innych pomocy)

W przypadku przyznania stypendium w postaci świadczenia pieniężnego wypłata zostanie dokonana w Urzędzie Miasta i
Gminy Pilica

XIII. OŚWIADCZENIE

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego za podawanie fałszywych zeznań,
potwierdzam prawdziwość podanych powyżej informacji oraz wszystkich załączników, zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania organu przyznającego stypendium o zmianie sytuacji materialnej rodziny oraz o ustaniu przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wynikających z realizacji pomocy w formie
stypendium szkolnego, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w
celach wynikających z realizacji i rozliczeń finansowych.

………………………………………………………………
(data i czytelny podpis jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia )

XIV. INFORMACJA DYREKTORA: SZKOŁY, KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIEGO, NAUCZYCIELSKIEGO
KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH, KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH LUB
OŚRODKA

o którym mowa w art. 90b, ust. 3 pkt 2
Nazwa szkoły

Adres

w roku szkolnym …………..…… /……………….. jest uczniem klasy ……………………………..

(pieczątka szkoły) (data i podpis dyrektora szkoły)

……………………………….…………… ………………………………..……………….
(miejscowość i data ) (czytelny podpis jednego z rodziców,

opiekuna  prawnego lub pełnoletniego ucznia)



Klauzula o ochronie danych osobowych

Działając na podstawie art.54 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 119, s.1) informuję Pana /Panią, że:

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych i małoletnich dzieci , podawanych we wnioskach o
przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów i uzyskanych w toczącym się postepowaniu
administracyjnym jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy  reprezentowany przez Barbarę
Wronę – Dyrektora

• Inspektorem  ochrony danych osobowych jest : Pan Grzegorz Bojanek
email:iodo@pilica.pl
Nr.  Tel.: 505 140 180

• dane osobowe są przetwarzane w celu przyznania stypendiów i zasiłków szkolnych- na podstawie
art.90d,90e,90n ust.2-5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz.1915
z późn.zm.);

• dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 5-ci lat licząc od końca roku,
w którym wniosek wpłynął;

• przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora:
a ) dostępu do danych osobowych
b ) ich sprostowania,
c ) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d ) wniesienia sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania,
e ) a także prawo do przenoszenia danych;

• przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
• podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem otrzymania świadczenia
pomocy materialnej dla uczniów, a osoba której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania- niepodanie
danych skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej odmawiającej prawa do świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.

Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z powyższą klauzulą informacyjną.

……………………………………….. ……………………………….
miejsce i data podpis



Instrukcja:

1. Jako dochód poszczególnych członków rodziny należy wpisać sumę miesięcznych przychodów z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania z wyjątkiem:
1) jednorazowego świadczenia socjalnego;
2) wartości świadczeń w naturze;
3) świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych;
4) zasiłku celowego;
5) otrzymywanego stypendium szkolnego lub motywacyjnego oraz zasiłku szkolnego;
6) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
8) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej dla osób represjonowanych z powodów politycznych;
9) świadczeń wychowawczych i dodatków wychowawczych (500 plus, 300 plus);
10) dodatków 500+ do renty i emerytury z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji; świadczeń z

tytułu Karty Polaka;
11) jednorazowej pomocy pieniężnej dla: kombatantów, żołnierzy przymusowo zatrudnianym w

kopalniach, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III
Rzeszę i ZSRR;

12) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o
repatriacji;

13) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne,
mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;

14) zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

15) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym
kapitale opiekuńczym;

16) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego
opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3;

17) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne;

18) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku
osłonowym.

2. W przypadku utraty dochodu przez danego członka rodziny należy podać dochody członków rodziny
z miesiąca złożenia wniosku.

3. Do uzyskanych przychodów nie wlicza się (i nie uwzględnia się w tabelce): podatku dochodowego od osób
fizycznych (należy wstawić tylko dochód ), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, kosztów uzyskania przychodu oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych
osób.

4. W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że z 1 ha przeliczeniowego
uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł (od tak obliczonego dochodu należy odjąć faktycznie
opłaconą składkę KRUS za jeden miesiąc, dotyczącą jedynie właścicieli gospodarstwa) – w razie wątpliwości
wpisać tylko liczbę ha przeliczeniowych, kwotę i datę ostatnio zapłaconej składki.



5. Na udokumentowanie dochodów należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, czyli:
m.in. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uwzględniające
rodzaj świadczeń i ich wysokość; zaświadczenie o dochodzie z prowadzonej działalności
gospodarczej wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w trybie art. 8 ust. 7 i 8
ustawy o pomocy społecznej; zaświadczenie o formie opodatkowania osób rozliczających się w
formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, zaświadczenia o wysokości rent,
emerytur, alimentów; zaświadczenia z zakładów pracy; zaświadczenia o wielkości gospodarstwa
rolnego i inne albo oświadczenie o wysokości dochodu członków rodziny - jednakże
oświadczenia te nie mogą zastąpić zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o wysokości
dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanego na zasadach ogólnych oraz o formie
opodatkowania (dla ryczałtowców).


