
  Łapy, dnia .......................................

Centrum Usług Społecznych w Łapach

ul. Główna 50

18-100 Łapy

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY …......... /............

Na podstawie art. 90n ust. 2 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2021r  poz. 1915 z
późn.zm.) wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia:

I.     DANE OSOBOWE UCZNIA/SŁUCHACZA ubiegającego się o przyznanie stypendium 

Imię i nazwisko ucznia

PESEL ucznia

Data i miejsce urodzenia

Adres zameldowania

Adres zamieszkania *

Imię i nazwisko ojca

Imię i nazwisko matki

Telefon
* wypełnić, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania

II.     WNIOSKODAWCA: Rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń  (właściwe podkreślić)

Imię i nazwisko

PESEL

Data i miejsce urodzenia

Seria i nr dowodu osobistego

Adres zameldowania

Adres zamieszkania *

Telefon

Adres poczty elektronicznej

III.      INFORMACJA O SZKOLE

Pełna nazwa szkoły

Typ szkoły  szkoła podstawowa        gimnazjum        liceum           technikum                             
 szkoła zawodowa      kolegium          inne

Ulica i numer

Miejscowość i kod pocztowy

W roku szkolnym   202....... / 202.......  jest uczniem klasy ..................................................
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IV. WNIOSKOWANA FORMA POMOCY MATERIALNEJ

 Stypendium szkolne w formie 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.

 Stypendium  szkolne  w  formie  pomocy  rzeczowej  o  charakterze  edukacyjnym,  w  tym  w
szczególności zakup podręczników, lektur, encyklopedii, pomocy dydaktycznych w tym komputery,
akcesoria  komputerowe  oraz  specjalistyczne  edukacyjne  programy  komputerowe,  zakup  stroju
sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego stroju wymaganego obligatoryjnie przez
szkołę i innych pomocy naukowych.

 Stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
nauki  poza  miejscem  zamieszkania  (dotyczy  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  i  słuchaczy
kolegiów).

V.   DANE  UZASADNIAJĄCE  PRZYZNANIE  ŚRODKÓW  POMOCY  MATERIALNEJ
(odpowiednie  podkreślić):  bezrobocie,  niepełnosprawność,  długotrwała  lub  ciężka   choroba,
wielodzietność,  nieumiejętność  wypełniania  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych,  rodzina  niepełna,
alkoholizm, narkomania, wystąpienie zdarzenia losowego, inne .....................

VI.       POŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UCZĘSZCZANIE UCZNIA DO 
SZKOŁY/KOLEGIUM (wypełnia szkoła)

Niniejszym zaświadcza się, że:

    …................................................................ zam …...........................................................................
                            ( imię i nazwisko ucznia )

jest uczniem/uczennicą klasy ..........................; …...............................................................................

 ( rodzaj i nazwa szkoły )

w roku szkolnym 20........ / 20.......                   

…...........................................................      …...............................................
(pieczęć szkoły)           (podpis i pieczęć dyrektora

lub osoby upoważnionej)

VII.    SPOSÓB REALIZACJI STYPENDIUM SZKOLNEGO

 Konto bankowe – przelew 
Proszę o dokonanie zwrotu poniesionych wydatków, po dostarczeniu przeze mnie odpowiednich
rachunków bądź faktur w formie przelewu na mój rachunek bankowy.
Nazwa banku  ….......................................................Właściciel konta..............................................
Nr rachunku
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VIII.      OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA

1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym                                                                               

Lp. Imię i nazwisko
PESEL

Data urodzenia Stan cywilny Stopień
pokrewieństwa

względem ucznia

Miejsce nauki/
pracy

1. …...........................................

2. …...........................................

3. …...........................................

4. …...........................................

5. …...........................................

6. …...........................................

7. …...........................................

8. …...........................................

2. Dochody gospodarstwa domowego

Oświadczenie  o  dochodach  wszystkich  członków  rodziny  ucznia  pozostających  we  wspólnym  gospodarstwie
domowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na źródło ich uzyskania.
(kwoty podane w rubryce należy udokumentować stosownymi: zaświadczeniami /oświadczeniami/ decyzjami)
Rodzaj źródła dochodu – dokument 
potwierdzający dochód

Imię i nazwisko osoby uzyskującej
dochód

Wysokość dochodu
netto

umowa  o  pracę -  zaświadczenie  od
pracodawcy o dochodach netto  uzyskanych
w  miesiącu  poprzedzającym  złożenie
wniosku

1...........................................................

2...........................................................

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

...................................
emerytura/  renta/  świadczenia
przedemerytalne –  odcinek:  renty/
emerytury  /świadczenia  przedemerytalnego/
lub decyzja z ZUS/KRUS
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praca za granicą – umowa / oświadczenie

działalność gospodarcza - zaświadczenie z 
US zawierające informacje o formie 
opodatkowania, podstawę wymiaru składek, 
podstawę dowodu opłacania składek ZUS 
oraz oświadczanie o uzyskanych dochodach
świadczenia  rodzinne -  zasiłek  rodzinny,
dodatki  rodzinne,  urlop  wychowawczy,
świadczenie  pielęgnacyjne,  zasiłki
pielęgnacyjne  –  decyzja/zaświadczenie  z
CUS
CUS – decyzje:
- zasiłek okresowy,
- dodatek mieszkaniowy, 
- zasiłek stały
alimenty – otrzymywane dobrowolnie lub w
wyniku  egzekucji.  Kopia  wyroku
zasądzającego wielkość  alimentów/  decyzja
CUS – Fundusz Alimentacyjny
urząd pracy - oświadczenie/zaświadczenia
o  rejestracji  oraz  wysokości  pobieranego
zasiłku
g  ospodarstwo roln  e - zaświadczenie z urzędu
gminy  o  wielkości  gospodarstwa  w  ha
przeliczeniowych 
stypendia,  praktyki -  zaświadczenia  z
uczelni
ZUS –  zasiłek  rehabilitacyjny,  inne
świadczenia (jakie) - decyzja
inne dochody (jakie) - oświadczenia / 
zaświadczenia

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego wyniósł  ……………………………………….

Oświadczam, że moja rodzina składa się z  ............. osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie  
domowym. Średni dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi  ........................................zł.

Zgodnie z art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz. 1915 ze zm.)
miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie
może być większa niż 600 zł

IX. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INFORMACJI PODANYCH WE WNIOSKU:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 § 1 Ustawy z

dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2021  poz.2345 ze. zm.), „Kto składając zeznania mające służyć za
dowód w postępowaniu  prowadzonym na podstawie  ustawy zeznaje  nieprawdę  albo  zataja  prawdę  podlega  karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje są zgodne ze
stanem faktycznym oraz nie posiadam innych dochodów oprócz wymienionych we wniosku.

Jednocześnie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pracownika Centrum Usług Społecznych w Łapach o
ustaniu przyczyn, które stanowią podstawę przyznania świadczenia - art. 90o ustawy z dnia 7.09.1991 r.  o systemie
oświaty (Dz. U. z 2021r.  poz. 1915 ze. zm.).

Ja  niżej  podpisana/y  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1000 ze. zm).

.....................................................................
                                                                                                   (czytelny podpis składającego wniosek)

4


	Centrum Usług Społecznych w Łapach
	ul. Główna 50
	18-100 Łapy
	WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
	NA ROK SZKOLNY …......... /............
	Na podstawie art. 90n ust. 2 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2021r poz. 1915 z późn.zm.) wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia:
	I. DANE OSOBOWE UCZNIA/SŁUCHACZA ubiegającego się o przyznanie stypendium
	II. WNIOSKODAWCA: Rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń (właściwe podkreślić)

	III. INFORMACJA O SZKOLE
	IV. WNIOSKOWANA FORMA POMOCY MATERIALNEJ
	VI. POŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UCZĘSZCZANIE UCZNIA DO SZKOŁY/KOLEGIUM (wypełnia szkoła)
	VIII. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA
	2. Dochody gospodarstwa domowego



