
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 
w roku szkolnym ……………………/…………………..…. 

 
CZĘŚĆ I (wypełnia wnioskodawca) 
 
DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

  □ RODZIC      □ OPIEKUN PRAWNY UCZNIA         □ PEŁNOLETNI UCZEŃ           □ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM 

 Imię i nazwisko: 

PESEL: 1 

����������� 

Telefon: Adres e-mail: 

Adres zameldowania (na pobyt stały): 1 

Adres zamieszkania/do korespondencji: 1 

 

DANE OSOBOWE UCZENNICY/UCZNIA 

 Imię i nazwisko: 

PESEL: 

����������� 
Data urodzenia: 

Imię i nazwisko ojca:  
 

Imię i nazwisko matki:  
 

Adres zameldowania (na pobyt stały): 
 
 

Adres zamieszkania (jeżeli jest inny  niż adres zameldowania) : 
 
 

 Pełna nazwa i adres szkoły ( klasa) / kolegium/ ośrodka: 
 
 
 

Uczeń jest :  □ sierotą zupełną             

                       □ przebywa w rodzinie zastępczej   

                  □ osobą niepełnosprawną i złożony zostanie wniosek o zwiększenie kwoty przyznanego stypendium  

 

    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INNYCH STYPENDIÓW  

 Oświadczam, iż uczeń otrzymuje w roku szkolnym ...……/…….….  inne stypendia o charakterze socjalnym ze 

środków publicznych (właściwe zaznaczyć) 

 □ TAK (należy uzupełnić tabelę poniżej) 

 

 

Nazwa instytucji, która przyznała stypendium  

 Miesięczna wysokość stypendium i okres na 
jaki zostało przyznane 

 

 
□ NIE 

 
 

                                                           
1 nie wypełniać w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły 



 
 

 

    WNIOSKOWANA FORMA POMOCY MATERIALNEJ  (należy zaznaczyć  preferowane formy) 

 

1 □ 

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, również w formie zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów i szkolnych wycieczek o 
charakterze edukacyjnym 

2 □ 
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
w szczególności takich jak opłaty za udział w zajęciach nauki języków obcych, komputerowych, 
sportowych, kursach przygotowujących do egzaminów na wyższe uczelnie 

3 □ 

Pomoc rzeczowa  o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, 
encyklopedii, słowników, lektur i innych książek pomocniczych do realizacji procesu edukacyjnego, 
przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego 
obligatoryjnie przez szkołę 

4 □ 

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb 
społecznych, w szczególności kosztów zakwaterowania i wyżywienia w internacie, bursie, najmu lokalu 
mieszkalnego lub pokoju, kosztów transportu  

5 □ 

Świadczenie pieniężne 
(może być przyznane jedynie jeżeli dyrektor MOPS uzna, iż przyznanie pomocy w formach 1-3, a w przypadku 

uczniów szkół ponadpodstawowych również 4 nie jest  możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów 

pracowników służb społecznych nie jest celowe) 

Uzasadnienie  przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie o ustaniu przyczyn, które 
stanowią podstawę ubiegania się o stypendium szkolne. 
Zostałem poinformowany, iż niezależnie pobrane stypendium szkolne podlega ściągnięciu w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o pkt 5 ustawy o systemie oświaty).  
 

……………………………….…………………….……………………………… 

                  (data i podpis wnioskodawcy) 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 
1) Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i finansowej          2)  ………………………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………… 4)  …………………………………………………………………………………………..…. 

5) ……………………………………………………………………………………… 6)  …………………………………………………………………………………………..…. 

 

 

CZĘŚĆ II (wypełnia dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka) 
 

POŚWIADCZENIE UCZĘSZCZANIA  UCZNIA/SŁUCHACZA /WYCHOWANKA DO SZKOŁY/ KOLEGIUM/OŚRODKA 

 
Imię i nazwisko ucznia/słuchacza/wychowanka  …………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 
w roku szkolnym  ………..…..………/……..…..…………. uczęszcza do klasy ………..………………..……. o profilu ………..……………………………….………….. / 

jest słuchaczem /wychowankiem  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………… 
 

Pieczątka szkoły/ośrodka/kolegium data, podpis i pieczątka dyrektora lub osoby upoważnionej 
 


