
............................dnia..................... 

 

                                                             
 

                     WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

                                        DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH  

NA TERENIE GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI 

      na rok szkolny ……………………… 

Proszę o przyznanie stypendium szkolnego 

 

I. Dane wnioskodawcy 

 

1. Imię i nazwisko 

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

2. PESEL ..................................................................................................... 

3. Data i miejsce urodzenia ......................................................................... 

4. Imiona rodziców ...................................................................................... 

5. Adres zamieszkania : ul. ........................................ nr ............................. 

kod pocztowy .............................. miejscowość ............................................. 

Tel. ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

II. Dane ucznia III. Informacja o szkole 

 

1.  Imię i nazwisko  

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

2.  PESEL........................................................ 

3.  Data i miejsce urodzenia 

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

4.  Imiona rodziców 

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

5.  Adres zamieszkania : 

ul. ........................................ nr ............. 

kod pocztowy ................................... 

miejscowość .................................................. 

 

1. Nazwa szkoły 

 

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

2. Adres szkoły  

 

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

3. Typ szkoły 

 

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

     

      4. Klasa................. 

IV. Potwierdzenie , że jest uczniem 

 

……………………………………                        ……………………………………………. 

      / Miejscowość, data /             / podpis dyrektora szkoły / 

 

 

 

 

 

                                           …………………………………….. 

                                   / pieczęć  szkoły / 

 

 

 



II. Dane ucznia III. Informacja o szkole 

 

1. Imię i nazwisko  

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

2. PESEL ....................................................... 

3. Data i miejsce urodzenia 

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

4. Imiona rodziców 

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

5. Adres zamieszkania :  

ul. ........................................ nr ...................... 

kod pocztowy ..............................  

 

miejscowość ................................................... 

 

1. Nazwa szkoły 

 

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

2. Adres szkoły  

 

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

3. Typ szkoły 

 

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

. 

 

4. Klasa................ 

IV. Potwierdzenie , że jest uczniem 

 

……………………………………                        ……………………………………………. 

      / Miejscowość, data /             / podpis dyrektora szkoły / 

 

 

 

 

 

                                           …………………………………….. 

                                   / pieczęć  szkoły / 

II. Dane ucznia III. Informacja o szkole 

1. Imię i nazwisko 

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

2. PESEL ........................................................ 

3. Data i miejsce urodzenia 

........................................................................44

. Imiona rodziców 

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

5. Adres zamieszkania : 

ul. ........................................ nr ..................... 

kod pocztowy ..............................  

 

miejscowość .................................................. 

 

1. Nazwa szkoły 

 

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

2. Adres szkoły 

  

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

. 

3. Typ szkoły 

 

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

. 

 

4. Klasa…............ 

IV. Potwierdzenie , że jest uczniem 

 

……………………………………                        ……………………………………………. 

      / Miejscowość, data /             / podpis dyrektora szkoły / 

 

 

 

 

                                           …………………………………….. 

                                   / pieczęć  szkoły / 



II. Dane ucznia III. Informacja o szkole 

1. Imię i nazwisko 

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

2. PESEL ....................................................... 

3. Data i miejsce urodzenia 

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

4. Imiona rodziców 

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

5. Adres zamieszkania :  

ul. ........................................ nr ..................... 

kod pocztowy .................................................  

 

miejscowość ................................................... 

 

1. Nazwa szkoły 

 

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

2. Adres szkoły  

 

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

3. Typ szkoły 

 

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

 

4. Klasa.............. 

 

IV. Potwierdzenie , że jest uczniem 

 

……………………………………                        ……………………………………………. 

      / Miejscowość, data /             / podpis dyrektora szkoły / 

 

 

 

 

 

                                           …………………………………….. 

                                   / pieczęć  szkoły / 

II. Dane ucznia III. Informacja o szkole 

1. Imię i nazwisko 

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

2. PESEL ....................................................... 

3. Data i miejsce urodzenia 

........................................................................ 4. 

Imiona rodziców 

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

5.Adres zamieszkania :  

ul. ........................................ nr ...................... 

kod pocztowy ..............................  

 

miejscowość ............................................ 

 

1. Nazwa szkoły 

 

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

2. Adres szkoły  

 

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

3. Typ szkoły 

 

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

 

4. Klasa................ 

 

IV. Potwierdzenie , że jest uczniem 

 

……………………………………                        ……………………………………………. 

      / Miejscowość, data /             / podpis dyrektora szkoły / 

 

 

 

 

                                       …………………………………….. 

                                 / pieczęć  szkoły / 

 



II. Dane ucznia III. Informacja o szkole 

 

1. Imię i nazwisko 

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

2. PESEL ....................................................... 

3. Data i miejsce urodzenia 

........................................................................ 4. 

Imiona rodziców 

…..................................................................... 

5. Adres zamieszkania :  

ul. …..................................... nr ….................. 

kod pocztowy …..............................................  

 

miejscowość …................................................ 

 

1. Nazwa szkoły 

 

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

2. Adres szkoły  

 

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

3. Typ szkoły 

 

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

 

4. Klasa................ 

IV. Potwierdzenie , że jest uczniem 

 

……………………………………                        ……………………………………………. 

      / Miejscowość, data /             / podpis dyrektora szkoły / 

 

 

 

 

 

                                           …………………………………….. 

                                   / pieczęć  szkoły / 

II. Dane ucznia III. Informacja o szkole 

 

1. Imię i nazwisko 

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

2. PESEL ....................................................... 

3. Data i miejsce urodzenia 

........................................................................ 4. 

Imiona rodziców 

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

5.Adres zamieszkania :  

ul. ........................................ nr ...................... 

kod pocztowy ..............................  

 

miejscowość ............................................ 

 

1. Nazwa szkoły 

 

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

2. Adres szkoły  

 

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

3. Typ szkoły 

 

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

 

4. Klasa................ 

IV. Potwierdzenie , że jest uczniem 

 

……………………………………                        ……………………………………………. 

      / Miejscowość, data /             / podpis dyrektora szkoły / 

 

 

 

 

 

                                           …………………………………….. 

                                   / pieczęć  szkoły / 



V.  Sytuacja rodzinna ucznia 

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

wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp Nazwisko i imię Data 

urodzenia 

Miejsce pracy 

- nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miesięczna

wysokość 

dochodu     

w zł 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Łączny miesięczny dochód całego gospodarstwa domowego  

           Dochód netto na jedną osobę w rodzinie  

 

VI.  Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych. Jeśli tak to w jakiej wysokości ?   

  TAK / NIE …………………………………………………………………………………… 

 

VII.. Sytuacja społeczna w rodzinie ( właściwe zaznaczyć) 

Rodzina jest pełna:         □  tak                                 □  nie 

 

W rodzinie występuje ( właściwe zaznaczyć ) 

1. Bezrobocie   □ 

2. Niepełnosprawność   □ 

3. Ciężka lub długotrwała choroba   □ 

4. Wielodzietność   □ 

5. Brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczej    □ 

6. Alkoholizm    □ 

7. Narkomania    □ 

 

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia 

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

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Burmistrza Makowa Podhalańskiego  

o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

 

 

...............................................               …………………………………. 

         /miejscowość, data/        /podpis wnioskodawcy/ 



 

VII. Załączniki do wniosku 

 

1. Zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu 

zatrudnienia stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszego wniosku. 

2. Aktualna decyzja organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę, lub odcinek renty 

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 

3. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego 

lub zasiłku przedemerytalnego. 

4. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz 

oświadczenie  

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o wysokości dochodu osiąganego  

z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art.8 ust.8 ustawy o pomocy 

społecznej (ryczałt) 

5. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierającego informację o wysokości: 

przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego 

uzyskania, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

należnego podatku o formie opodatkowania, o którym mowa w art.8 ust.7 ustawy  

o pomocy społecznej (zasady ogólne)  

6. Zaświadczenie lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze 

stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, okresowe, świadczenia opiekuńcze, dodatki 

mieszkaniowe itp. z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 

7. Zaświadczenie o powierzchni  gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych. 

8. Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę 

bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, wznowieniu lub utracie 

prawa do zasiłku dla bezrobotnych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 

9. Zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 

zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub ostatni 

odcinek wpłaty składki. 

10. Oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem 

pocztowym, wyciągiem bankowym). 

11. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu 

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego wniosku. 

12. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

     (wymienić jakie)                                               

 

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. 

 

UWAGA: 

Jeżeli rodzic (opiekun prawny) ubiega się o stypendium dla dwóch lub więcej uczniów, 

to w/w załączniki składa tylko do jednego wniosku. 

 

 

 

http://m.82-200.pl/2018/07/wzor-wniosku-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-3347.pdf#page=1
http://m.82-200.pl/2018/07/wzor-wniosku-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-3347.pdf#page=1
http://m.82-200.pl/2018/07/wzor-wniosku-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-3347.pdf#page=1
http://m.82-200.pl/2018/07/wzor-wniosku-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-3347.pdf#page=3


 

 

Świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we 

wniosku  

                                ……………................................................. 

(data i podpis wnioskodawcy) 

 
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: Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 

34-220 Maków Podhalański tel. 33 877 15 54. Wyznaczono inspektora danych osobowych,  

z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@makow-podhalanski.pl lub pisemnie 

na adres siedziby. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego dot. ustalenia prawa do stypendium szkolnego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 

7 września 1991 o systemie oświaty. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, 

będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do 

zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących  

u Administratora. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

3) żądania usunięcia danych, gdy:  

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;  

b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:  

a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;  

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;  

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

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

                                                                                                  (data i podpis) 

 

 

 

 

 

http://m.82-200.pl/2018/07/wzor-wniosku-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-3347.pdf#page=4
http://m.82-200.pl/2018/07/wzor-wniosku-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-3347.pdf#page=4
mailto:iod@makow-podhalanski.pl

