
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
 
 

 
 

DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM 

Liczba osób w rodzinie: .................... , w tym: 
Dzieci od 0 do 18 lat  

Dzieci od 18 do 21 roku uczące się   

Dzieci od 21 do 24 roku życia kontynuujące naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymujące się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 

 

Proszę przedstawić zaświadczenie o wysokości dochodów  lub przedstawić zaświadczenie o korzystaniu 

ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub wypełnić oświadczenie poniżej. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI DOCHODÓW I KORZYSTANIA Z POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

Oświadczam że dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wyniósł 

………………...…. zł netto.  Miesięczna wysokość dochodu na osobę wynosi: …….…… zł netto.   

Oświadczam, że korzystam/nie korzystam*) ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

……………………………… 
podpis wnioskodawcy 

*)niepotrzebne skreślić 

1. DANE UCZNIA 

 

1. Imię i nazwisko ucznia 
2. PESEL ucznia 

           
 

3. Imię i nazwisko matki ucznia 
4. PESEL matki ucznia 

           
 

5. Imię i nazwisko ojca ucznia 
 
Miejsce zamieszkania: 
87-300 BRODNICA ul……………………………………….. 

 NAZWA I ADRES SZKOŁY do której uczęszcza uczeń/słuchacz 
 Klasa: 

 

 
2. DANE WNIOSKODAWCY - RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO  

 

 

1. Imię 

2. Nazwisko 

           3. PESEL 
 

4. Miejsce zamieszkania 
 
 

5. Numer telefonu do kontaktu 

 



OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM 
�  bezrobocie 
�  niepełnosprawność 
�  długotrwała choroba 
�  rodzina niepełna 
�  inne okoliczności 
(np.: alkoholizm, 
narkomania) 

Wymienić: 
 

WNIOSKOWANA FORMA STYPENDIUM 

�  pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane 
 w szkole w ramach planu nauczania 
�  udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą  
�  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników  

� pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym koszty dojazdu  
i zakwaterowania (szkoły ponadgimnazjalne i kolegia)  
�  inne .......... (uzasadnienie) 
 
 

Decyzję odbiorę osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  (ul. Ustronie 2B,  Brodnica) 
 
 
Brodnica, dnia …………………………   ……………………………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 

Wyjaśnienie:  
Pomoc materialna przysługuje ze względu na miejsce zamieszkania: 
1) 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; 
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki. 
Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również uczniom szkół niepublicznych 
nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
3. Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku nie przekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 514 zł netto.1 

                                                 

1 Ustawa o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02) 
Wer. 2017.09.01 

Oświadczam, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku nie uzyskałem/uzyskałam/uzyskaliśmy 
dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:  
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku oso-by samotnie gospodarującej,  
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Brodnicy na potrzeby stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
( Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28 ) 
  
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za fałszywe zeznania lub zatajenie prawdy 
oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnica. 
 
W przypadku decyzji przyznającej stypendium szkolne wyrażam zgodę na zmianę tej decyzji w zakresie przyznania 
dodatkowej kwoty stypendium szkolnego. 
 

 
W przypadku decyzji przyznającej stypendium szkolne wyrażam zgodę na dokonanie wpłaty na rachunek  
oszczędnościowo-rozliczeniowy nr: 

 
 

                          

 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 


