
 
 

Wnioskodawca 

…………………………………………    ……………………………. 

(imię i nazwisko rodzica, pełnoletniego ucznia     (miejscowość, data) 

lub dyrektora szkoły) 

…………………………………… 

…………………………………… 
        (adres) 

………………………………………….. 

                   (adres e-mail) 

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium szkolnego  

Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia: 

 

1. Dane ucznia 

Nazwisko i imię ucznia: ………………………………………………………………………. 

PESEL:  

           

 

Imiona i nazwisko rodziców: …………………………………………………………………. 

Data urodzenia ucznia: …………………… r. 

Miejsce zamieszkania ucznia i numer telefonu: 

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

W roku szkolnym 20……/20…… jest uczniem …………………… klasy Szkoły 

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

(nazwa i adres szkoły) 

2. Sposób wypłaty stypendium szkolnego: 

 

1. Wypłata na rachunek bankowy. 

Numer rachunku bankowego :  

 

                           

 

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

(Imię, nazwisko właściciela konta) 

 

2. Wypłata w kasie. 



 
 

3. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego*  

Opis sytuacji materialnej rodziny ucznia: (należy wskazać np. takie  przesłanki, jak: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych (np. brak możliwości uzyskiwania dochodów 

w kwocie wystarczającej do utrzymywania rodziny), alkoholizm, narkomania, rodzina jest 

niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe**):  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny ucznia pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

 

4. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia. 

Rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym: 

Lp. 

 

Nazwisko i imię Data urodzenia 

 

Miejsce pracy lub 

nauki 

Stopień pokrewieństwa 
Wysokość całkowitego 

dochodu netto zł 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Łączny dochód netto rodziny ucznia   

Liczba osób w rodzinie   

Dochód miesięczny netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie ucznia   

                                                           
**):niepotrzebne skreślić 
 



 
 

5. Dochody: 

OSIĄGNIĘTE DOCHODY WYMAGANE DOKUMENTY Wysokość 

dochodu 

Ze stosunku pracy 

 
TAK NIE Zaświadczenie o dochodach  

Z umowy zlecenia, o dzieło 

 
TAK NIE Rachunek lub oświadczenie  

Z tytułu renty, emerytury lub świadczeń 

przedemerytalnych  
TAK NIE Odcinek świadczenia, decyzja  

lub oświadczenie 

 

Zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy 

wypłacany przez O/ZUS 
TAK NIE Zaświadczenie   

Zasiłek dla bezrobotnych 

 
TAK NIE Zaświadczenie z PUP   

Osiągnięte dochody z działalności gospodarczej 

opodatkowane na zasadach ogólnych 
TAK NIE - zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego o formie 

opodatkowania, 

-zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego za poprzedni rok 

kalendarzowy,  

-zaświadczenie lub oświadczenie 

o wysokości składki zdrowotnej. 

 

Osiągnięte dochody z działalności gospodarczej 

opodatkowane zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym 

TAK NIE - zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego o formie 

opodatkowania , 

- oświadczenie o osiągniętym 

dochodzie z miesiąca 

poprzedzającego złożenie 

wniosku, 

- dowody opłat składek ZUS za 

poprzedni miesiąc 

 

Alimenty 

 
TAK NIE Wyrok w sprawie o alimenty  

Fundusz alimentacyjny 

 
TAK NIE Decyzja   

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 

Zasiłek pielęgnacyjny 

Świadczenie pielęgnacyjne 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

zasiłek dla opiekuna 

TAK NIE Decyzja lub oświadczenie  

Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 

Zasiłek stały z pomocy społecznej 
TAK NIE Decyzja lub oświadczenie  

Dodatek mieszkaniowy 

 
TAK NIE Decyzja lub oświadczenie  

Dochód z gospodarstwa rolnego 

liczba hektarów przeliczeniowych ……… 
TAK NIE Zaświadczenie lub oświadczenie  

o pow. ha przeliczeniowych 

 

Jednorazowe dochody uzyskane w ciągu  

12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku, przekraczające pięciokrotność kwoty 

kryterium dochodowego - 2.640,00 zł 

 

TAK NIE Zaświadczenie lub oświadczenie  



 
 

Inne: praca dorywcza 

…………………………………………………. 
TAK NIE Zaświadczenie lub oświadczenie  

 

…………………………………………………. 
TAK NIE  

…………………………………… 

 

 

…………………………………………………. 
TAK NIE  

…………………………………… 

 

 

RAZEM DOCHODY: 

 

 

6. Wnioskowana forma świadczenia pomocy materialnej.  

Należy wybrać preferowaną formę 

1.  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  

 

2.  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników 

 
3.  

 

 

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych  oraz słuchaczy kolegiów 

pracowników służb społecznych 

 

4.  świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty 

 

 
 

Przesłanki sprawiające, że przyznanie pomocy w formie opisanej w pkt 1-3 jest niemożliwe/niecelowe 

i uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego: 

 

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

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

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

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

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

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

7. Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że w przypadku przyznania stypendium  

szkolnego o charakterze socjalnym w formie świadczenia pieniężnego zostanie ono 

przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym wymienionych  we 

wniosku uczniów. Jednocześnie zobowiązuję się do gromadzenia rachunków imiennych 

potwierdzających celowość wydatków i przedstawianie ich  na każdorazowe żądanie Centrum 

Usług Wspólnych w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 

8. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej 

o zwiększeniu dochodu rodziny lub skreśleniu ucznia ze szkoły, zmianie liczby domowników 



 
 

oraz zmianie miejsca zamieszkania – poza obszar gminy Dąbrowa Tarnowska. 

 

 

9. Załącznik: zaświadczenie dyrektora o uczęszczaniu ucznia do szkoły. 

 

10. Oświadczam, że nie posiadam innych źródeł dochodu niż wskazane we wniosku. 

 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
         

 

                                                                                                                    

                                                                                                                  

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

                                                                                                                                                   (podpis rodzica, ucznia pełnoletniego, 

                                                                                                                                             opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych) (Dz.U. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1)- zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy, 

że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Tarnowskiej,  

ul. Sportowa 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 655 42 24 

2) Kontakt do inspektora danych w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Tarnowskiej,  

tel. 14 655 42 24, e-mail: inspektor.ochrony.danych@onet.pl 

3) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym w celu przeprowadzenia procedury 

przyznawania stypendium szkolnego. 

4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczenia, 

 a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do 

zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów jest niezbędne, 

aby ustalić Pani/Pana prawo do stypendium szkolnego. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest 

dobrowolne (np. nr telefonu, adresu e-mail). 

6) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może 

zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ogólna podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. C i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

mailto:inspektor.ochrony.danych@onet.pl


 
 

Szczegółowe cele przetwarzania danych (przeprowadzenie procedury przyznawania świadczenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym) zostały wskazane w następujących przepisach: 

a) Ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym; 

b) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

7) Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas 

upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie 

przepisów prawa. 

8) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217, z późn.zm.) 

9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan 

prawo do: 

- dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO; 

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

- ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; 

- przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 

- wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. 

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku  do   których 

sprawowana jest opieka. 

10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych o ochronie danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

11) Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich 

podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. 

12) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym również w formie profilowania. 

 

                                                                                             

                                                                                            

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

                                                                                                                 (data, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 


