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WNIOSEK  
O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM1 

Proszę o przyznanie stypendium szkolnego za okres od ………………. do ………………. 

1. Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

PESEL  

Nr telefonu  

Status wnioskodawcy  Rodzic  Pełnoletni uczeń  Inne 

2. Wnoszę o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

Lp. Imię i nazwisko osoby uprawnionej Stopień pokrewieństwa do 
wnioskodawcy 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

UWAGA 

Dla każdej osoby uprawnionej należy wypełnić osobno załącznik nr 1 do niniejszego wniosku. 
  

 
1 Jeżeli uczeń ukończył 18. rok życia zobowiązany jest osobiście złożyć wniosek lub upoważnić rodzica – wzór upoważnienia 

do pobrania w OPS.  
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3. Deklaracja o członkach rodziny i wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 

Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają: 

Lp. Imię i 
nazwisko PESEL Rok 

urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce 
pracy/nauki/źródło 

dochodu 

Wysokość 
dochodu 

netto 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

Łączny dochód netto  
 

Dochód netto na jedną osobę  

4. Uzasadnienie 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
(opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną rodziny lub zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się o zasiłek szkoły) 

5. Forma realizacji przyznanego świadczenia 

1) Proszę o wypłacenie należnego stypendium szkolnego w formie gotówki w kasie 

  Tak  Nie 

2) Proszę o wypłacenie należnego stypendium szkolnego na konto bankowe 
  Tak  Nie 

Nr konta bankowego 
                                

 ……………………………… ……………………………… 
 (miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy - rodzica/prawnego  
  opiekuna lub pełnoletniego ucznia) 
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6. Oświadczenia wnioskodawcy 

Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, określoną w art. 233 KK, że nie posiadam innych źródeł dochodu 
niż wskazane we wniosku oraz zobowiązuję się niezwłocznie informować o wszelkich zmianach, będących 
podstawą przyznania stypendium szkolnego. 

Zobowiązuje się – zgodnie z art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty niezwłocznie 
informować organ przyznający stypendium o wszelkich zmianach okoliczności oraz o ustaniu przyczyn 
będących podstawą przyznania na mój wniosek stypendium szkolnego. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na zmianę decyzji przyznającej stypendium w trybie art. 155 Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego w przypadku, gdy pojawi się możliwość przyznania świadczeń na dalsze 
miesiące roku szkolnego 2022/2023 (organ uzyska środki na ten cel) i wnioskuje, żeby w takim przypadku 
dokonać zmiany decyzji. 

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 73 k.p.a. zgodnie z którym strona ma prawo wglądu w akta sprawy, 
sporządzenia z nich notatek, kopii lub odpisów, Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. 
Prawo wglądu w akta sprawy (sporządzenie z nich notatek, kopii lub odpisów) dokonywane jest w lokalu 
organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Strona może żądać uwierzytelnienia 
odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione 
ważnym interesem strony. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich 
notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnianie takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów 
następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o obowiązku określonym w art. 41 kodeksu postępowania 
administracyjnego zgodnie, z którym w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie 
zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Potwierdzam, że zostałam zapoznana z treścią powyższych oświadczeń, co potwierdzam podpisem. 

 ……………………………… ……………………………… 
 (miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy - rodzica/prawnego  
  opiekuna lub pełnoletniego ucznia) 

7. Załączniki do wniosku 

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

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

3. ..................................................................................  

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

5. ..................................................................................  

6. .................................................................................. 
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Stypendium szkolne winno być przeznaczone na: 

1. Przybory szkolne, jak np.: długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony 
i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty itp. 

2. Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane 
z edukacją ucznia (ale nie podręczniki hobbistyczne, np.: młodego wędkarza). 

3. Tornistry, stroje i obuwie sportowe, fartuchy czy rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych 
(ewentualnie narzędzia). 

4. Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, ale służący wyłączeni do 
edukacji sportowej (rower jako środek transportu nie stanowi celu edukacyjnego). 

5. Komputer, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłączenie do nauki 
w domu. 

6. Opłaty: 
a) czesnego, 
b) za zajęcia edukacyjne przedszkolne np. języków obcych, 
c) za wycieczki turystyczno-krajoznawcze, 
d) za wyjścia do kin i teatrów, 
e) za wyjazdy do „zielonej szkoły”, 
f) za zajęcia prowadzone w klubach sportowych – w których uczestniczą uczniowie, 
g) związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem 

zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w busie czy internacie. 
7. Mundurki szkolne i stroje galowe na akademie szkolne. 

Jako niezwiązane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: 

1. Okulary korekcyjne i inny sprzęt rehabilitacyjny. 
2. Odzież i obuwie służące do codziennego noszenia (niesportowe lub ochronne). 
3. Rower dla ucznia szkoły „zwykłej” – niesportowej. 
4. Podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta. 
5. Opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochronę w szkole, ubezpieczenie uczniów czy wyżywienie 

w szkole.  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MOŻE RZĄDAĆ OKAZANIA RACHUNKÓW W CELU 
SPRAWDZENIA PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 
RAMACH POMOCY MATERIALNEJ – STYPENDIUM SZKOLENGO 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

Przyjmuję do wiadomości:  Podpis ………………………………… 


