
     

Wypełnia pracownik Urzędu Gminy: 

 

            Nr wniosku ……/21                  Wierzchlas, dnia ......................... 2021r. 

  

 

        Wójt Gminy Wierzchlas 

         ul. Szkolna 7 

         98-324 Wierzchlas 

 

 

 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

na rok szkolny 2021/2022 

 

 
1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY 

Nazwisko Imię 

1.1 Adres zamieszkania 

Województwo Gmina 

Miejscowość Ulica Nr domu 

Kod pocztowy Poczta  Telefon  kontaktowy* 

Numer Konta                        

       

 

2. Dane osobowe UCZNIA /nie wypełniać, jeżeli wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń/ 
Nazwisko Imię 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

2.1 Adres zamieszkania 

Województwo 

 

Gmina 

Miejscowość  Ulica Nr domu 

Kod pocztowy Poczta  

 

 

3. Informacje o szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022 

Nazwa szkoły 

Miejscowość 

Ulica Nr Klasa 

Typ szkoły (proszę zaznaczyć X) 

 

            □                                                □                                    □                                 □                                   □ 

                szkoła                                liceum                        technikum                       szkoła                           inne  

            podstawowa                   ogólnokształcące                                                     branżowa 

 

 



 

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

wspólnym gospodarstwie domowym:  
 

L.p. Imię i nazwisko Wiek Miejsce pracy – nauki / Źródło dochodów 
Dochody 

netto 

1.     
2.    

 
3.    

 
4.    

 
5.    

 
6.    

 
7.    

 
8.    

 
9.    

 
10.    

 
11.    

 
12.     

 

* Źródła dochodów, np.: 
✓ wynagrodzenie za pracę 

✓ świadczenia rodzinne, chorobowe, pielęgnacyjne 

✓ zasiłki z pomocy społecznej 

✓ dochody z gospodarstwa rolnego* = (ilość ha przeliczeniowych …………. x 308 zł = …………. zł), 

✓ emerytury, renty inwalidzkie, chorobowe, rodzinne, świadczenia przedemerytalne 

✓ dodatek mieszkaniowy 

✓ alimenty i świadczenia alimentacyjne 

✓ zasiłek dla bezrobotnych 

✓ dochody z prowadzenia działalności gospodarczej 

✓ pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych  

✓ inne 

** Miejsce pracy – nauki, np.: 
zakład pracy - nazwa, uczeń, uczeń – praktykant, uczeń – stażysta, bezrobotny, rolnik, emeryt, rencista,prowadzący 

własną działalność gospodarczą 
 

6a. Łączny całkowity dochód gospodarstwa 

domowego (NETTO) za ostatni miesiąc 

 

zł 

6b. Dochód NETTO na 1 członka 
       gospodarstwa domowego wynosi 
       (poz. 6a / ilość osób w gosp. domowym) 

 

 

zł 

 

 
  

  

4. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy materialnej:  
(proszę wybrać zaznaczając znakiem X) 
 

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. 
 

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym. 
 

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania. 
 

Świadczenia pieniężne. 

5. Sytuacja rodzinna i materialna ucznia 



7. Informacja o innych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych   

    pobieranych w roku szkolnym 2019/2020 przez ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne 
Rodzaj stypendium socjalnego 

otrzymywanego w roku szkolnym 

2020/2021 

Stypendium zostało przyznane  

na okres: 

Łączna kwota przyznanego 

stypendium w roku szkolnym 

2020/2021 wynosi: 

   

   
 

8. Uzasadnienie złożenia wniosku (opisać okoliczności powodujące trudną sytuacje materialną,  

a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, rodzina jest 

niepełna, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe – udokumentowane stosownymi 

zaświadczeniami).  
 

 

 

9. Do  wniosku załączam dokumenty: 
 

1. ……………………………………………........ 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ………………………………………………… 

5. ………………………………………………… 

6. ………………………………………………… 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych  

przez Administratora Danych w związku z ubieganiem się o stypendium socjalne. Jednocześnie 

oświadczam,  

że podaję dane dobrowolnie. 

2. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym 

podpisem, że  dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 
 
 

 

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

 (miejscowość i data)                         (podpis osoby składającej wniosek) 

 

 

 

 

10. Wypełnia dyrektor szkoły 

Potwierdzenie dyrektora szkoły, że w/w jest uczniem / słuchaczem wskazanej przez wnioskodawcę Szkoły. 

 

 

Opinia dyrektora. 

 

 

 

 

 
 

 

UWAGA!!! 
Wysokość dochodów NETTO każdego członka 

gospodarstwa domowego należy potwierdzić 

odpowiednim  zaświadczeniem wystawionym  

za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia 

wniosku. 

Wnioskodawca w momencie składania wniosku 

zobowiązany jest do udokumentowania                  

i przedstawienia rachunków potwierdzających 

dokonanie wydatków. 

 



 

 

 

 

Klauzula informacyjna  
pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego 

 
W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO): 

 

 

 

 
 

 

 

 

ADMINISTRATOR 
DANYCH  
 

Wójt Gminy Wierzchlas Gmina  
Urząd Gminy, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas  

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH  

iodo@wierzchlas.pl  lub pisemnie na adres administratora. 

CELE PRZETWARZANIA 
I PODSTAWA PRAWNA 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu Pana/Pani dane osobowe 
przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o 
przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium 
szkolnego lub zasiłku szkolnego 
Podstawa przetwarzania. 
art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku ustawą z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 t.j.) i ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy 
społecznej  
( Dz.U.2020.1876 t.j.). 
Dodatkowo numer telefonu będzie przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.    

 ODBIORCY DANYCH  Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom administracji 
publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów administracji publicznej w 
zakresie obowiązujących przepisów, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi 
pocztowe, usługi informatyczne, bankowe. 

PRZYSŁUGUJĄCE 
PRAWA  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego 
rozporządzenia; 
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 
Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje 
Pani/Panu prawo do: 
a. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 
b. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona 
wyrażona. 
Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku 
do których sprawowana jest opieka. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa 
danych osobowych przez Administratora. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji 
międzynarodowej, nie będą  profilowane 
 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI, 
PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania 

OKRES ARCHIWIZACJI  Dane osobowe, gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków i są przechowywane 
przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie 
przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 
lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach 
wykonawczych do niej. Tj. B-5 
 



 
POUCZENIE 

 

1.   Świadczenia pomocy materialnej przysługują: 

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów 
pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku 

nauki, 
c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia 

realizacji obowiązku nauki. 

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, wniosek 
dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Świadczenie może być również 

przyznane z urzędu.  
3.   O stypendium szkolne może ubiegać się osoba, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 

kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) i 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1358), tj. 528,00 zł netto.  
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej: 

➢ za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  

lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, 
jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej. 

Zgodnie z art. 90 d ust. 2 ustawy o systemie oświaty: 

➢ stypendium może być udzielone 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, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności 

zakupu podręczników.  
Art. 90 d. ust 12 :  

➢ stypendium nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. 

Stypendia będą wypłacane po przedstawieniu imiennych rachunków i faktur potwierdzających: 
➢ udział ucznia 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, 

➢ zakup podręczników i innych pomocy naukowych (tornistrów, strojów gimnastycznych, zeszytów, przyborów szkolnych itp.  
– zgodnie z listą wydatków kwalifikowanych.). 

Stypendium może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów także w formie całkowitego  

lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (zwrot kosztów przejazdu na podstawie 
przedstawionych imiennych biletów miesięcznych). 

4.   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 września 2021 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów 

pracowników służb społecznych - do dnia 15 października2021 r. w Urzędzie Gminy Wierzchlas, I piętro,  p. 15. 

5.   Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymującą taką pomoc 

ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawienia rachunków potwierdzających celowość wydatków. 

6.  W przypadku zmiany adresu wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany szkoły lub zaprzestania nauki osoba wnioskującą zobowiązana jest 

niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Urząd Gminy Wierzchlas. 

7.  Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Urzędu Gminy w Wierzchlesie o każdej zmianie sytuacji 
dochodowej rodziny, która wiąże się z przyznaniem stypendium szkolnego. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku 

ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. 

Należności z tytułu pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

 

 

 

 


