
Załącznik �r 1 

     
W�IOSEK O PRZYZ�A�IE STYPE�DIUM SZKOL�EGO 

 
Pieczątka szkoły oraz data wpływu 

DA�E OSOBOWE UCZ�IA/SŁUCHACZA/WYCHOWA�KA / PESEL 

Nazwisko   

Imiona  

Data i miejsce urodzenia  

Imiona i nazwiska 

rodziców (opiekunów) 

ojca  

matki  

I�FORMACJA O OSOBIE SKŁADAJĄCEJ W�IOSEK 

Nazwisko   

Imiona  

PESEL  

Adres   

Telefon kontaktowy  

I�FORMACJA O CZŁO�KACH RODZI�Y POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓL�YM 
GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

Imię i nazwisko 
Stopień pokrewieństwa 
(ojciec, matka, rodzeństwo) 

Data 

urodzenia 

Miejsce zatrudnienia lub nauki (nazwa 

zakładu/szkoły/kolegium/ośrodka) 

 wnioskodawca   

    

    

    

    

    

    

    

ADRES ZAMIESZKA�IA UCZ�IA/SŁUCHACZA/WYCHOWA�KA 

Miejscowość  Kod pocztowy Ulica, numer domu Województwo  

Otwock 0 5 - 4 0 .... 
 

 
Mazowieckie 

 

Potwierdzenie danych o stałym  zameldowaniu 

(w dziale ewidencji ludności Urzędu Miasta  

w Otwocku) lub zamieszkaniu (w szkole do której 

uczęszcza uczeń) 

 

 

 

 

 

............................................................. 
(pieczątka i podpis) 



W�IOSEK DOTYCZY �ASTĘPUJĄCEJ FORMY POMOCY (w odpowiednim miejscu wstawić X) 

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne 

zajęcia spoza planu nauczania lub jako inne pozaszkolne – płatne zajęcia edukacyjne (kursy językowe, 

informatyczno - komputerowe, zajęcia logopedyczne) 
 

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (zakup stroju sportowego na W-F, podręczników szkolnych, 

materiałów w tym: encyklopedie, słowniki, edukacyjne programy komputerowe, wyposażenie szkolne 

typu teczka i przybory szkolne) 
 

Dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych i 

słuchaczom kolegiów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania; 
 

DA�E O DOCHODACH RODZI�Y W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻE�IE W�IOSKU 
 

1. wynagrodzenia za pracę (netto)............................... zł      2. świadczenia rodzinne........................................... zł 

3. stałe zasiłki z pomocy społecznej.............................zł      4. dodatek mieszkaniowy....................................… zł 

5. emerytury, renty  (netto)......................................… zł      6. alimenty.……..........................…….............…... zł 

7. zasiłek dla bezrobotnych (netto).......……..….…… zł      8. stypendia...................................….....……......… zł 

9. dochody z gospodarstwa rolnego (.......... zł x ha przeliczeniowe.)……….....................................……...…… zł 

10. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej........................................................................……..…… zł 

11. inne dochody..........................................................................................................………….......…....……… zł 

12. pomniejszenia: (składki KRUS, ZUS, płacone alimenty)................................................................................ zł 

ŁĄCZ�E DOCHODY RODZI�Y                                        .....................................................zł 

ŚRED�I MIESIĘCZ�Y DOCHÓD �A JED�Ą OSOBĘ W MOJEJ RODZI�IE (zgodnie z załączonymi 

zaświadczeniami) 
 

 wynosi.........................zł słownie ...................................................................................................zł..............gr 
 

Uczeń pobiera – nie pobiera* stypendium ................................naukowe – socjalne* przyznane przez 

................................................................................................ w wysokości.........................................................., 
* niepotrzebne skreślić 
 

Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej z art. 233 KK oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą  
i nie uzyskuję innych dochodów poza wymienionymi. 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 

stypendium szkolnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z 

przyznaniem stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. Nr 101, poz. 926 z późn  zm.). 

      ............................................................................................... 
       (data i podpis rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia, albo dyrektora szkoły) 

DO W�IOSKU ZAŁĄCZAM   (w odpowiednim miejscu wstawić X ) 

a) zaświadczenie o dochodach netto pracujących członków rodziny   

b) zaświadczenie o bezrobociu z Powiatowego Urzędu Pracy dla członków rodziny pozostających bez pracy  

c) zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym osoby pozostającej bez pracy (w przypadku braku zaświadczenia z 

Powiatowego Urzędu Pracy) 

 

d) kopię decyzji oraz odcinek renty/emerytury (w przypadku członków rodziny będących na emeryturze lub rencie)  

e) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej  

f) w przypadku rodziny niepełnej kopię aktu zgonu lub wyrok sądowy w sprawie rozwodu/separacji  

g) zaświadczenie o alimentach (w przypadku nie wywiązywania się przez osobę zasądzoną z płatności 

zaświadczenie od komornika sądowego)  

 

h) opinia dyrektora szkoły (ośrodka, kolegium) o sytuacji rodzinnej ucznia/słuchacza  

i) zaświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych ze wskazaniem hektarów przeliczeniowych socjalnych  

j) inne zaświadczenia (wymienić jakie) 
 

 

 

 

Wszystkie kopie załączników muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą wniosek. 

 


