
                                                                              
                                                         Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

                                                                                                        
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie                                           
ul. Knyszyńska 2a
16 – 140 Korycin
woj. podlaskie

Wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego

1. Dane osoby składającej wniosek  /rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia (słuchacza)/*

Imię i nazwisko:

Miejsce zamieszkania:

Stan cywilny:

Obywatelstwo:

Telefon:

* (niepotrzebne skreślić)

2. Wnoszę o przyznanie w roku szkolnym ................................... stypendium szkolnego  na następujące 
dzieci:*

Lp. Imię i nazwisko
Data 

urodzenia
Nazwa szkoły

Siedziba szkoły  
(adres)

Klasa

Stopień 
pokrewieństwa lub 
imiona i nazwisko 

rodziców

1.

2.

3.

4.

5.

6.

* (Nie wypełnia pełnoletni uczeń składający wniosek  samodzielnie)



3. Pożądaną formą stypendium szkolnego jest: (zakreślić odpowiedni kwadrat i wpisać dane dzieci)

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.
Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacone ze stypendium: .........................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
(rodzaj zajęć)

prowadzone przez ....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia)

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

…............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

 refundacja zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
(tj.  podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocnych do realizacji prosesu dydaktycznego,  
materiałów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju sportowego, obuwia sportowego, komputera, laptopa,tabletu, części  
komputerowych,  nośników  danych,  drukarki,  papieru  i  tuszu  do   drukarki,  skanera,  programów  komputerowych  
związanych z edukacją, dostępu do internetu, okularów korygujących wzrok)

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

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

(imię i nazwisko dziecka)

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
(dotyczy  uczniów  szkól  ponadgimnazjalnych  oraz  słuchaczy  kolegiów  nauczycielskich,  nauczycielskich  kolegiów  
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych)

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

…............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

świadczenia pieniężne

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

…............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

4. Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytacją materialną wynikającą w szczególności z:

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

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

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

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



4.1. W rodzinie występuje: (zakreślić odpowiedni kwadrat)

bezrobocie,

niepełnosprawność ucznia lub członka rodziny,

ciężka lub długotrwała choroba,

wielodzietność,

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

alkoholizm lub narkomania,

niepełność rodziny.

5.  Dane  członków  rodziny (dane  wszystkich  członków  rodziny  zamieszkałych  wspólnie  z  uczniem  w  jednym  
gospodarstwie  domowym  i  uzyskiwanych  źródłach  dochodu  przez  członków  rodziny  w  miesiącu  poprzedzającym  
złożenie wniosku)

Lp. Nazwisko i imię PESEL Rodzaj dochodu Kwota dochodu Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Korycin, dnia ...............................................................................................................................................................
(podpis osoby składającej wniosek)

6. Forma wypłaty świadczenia: (zakreślić odpowiedni kwadrat)

Przelew bankowy:

Nazwa banku:…………………………………………………………………………………………………………
Nr rachunku:  

−

Przekaz pocztowy:

Do wniosku załączam:
1)…..........................................................................................................................................................

2) ............................................................................................................................................................

3) ............................................................................................................................................................

….............................................................................
(podpis osoby składającej wniosek)



OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1. Powyższe dane są prawdziwe.
2. Zapoznałem/zapoznałam się z warunkami uprawniającymi do korzystania ze stypendium szkolnego.
3. Nie pobieram innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
4. Zobowiązuję  się  niezwłocznie  informować  Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Korycinie  o  zmianie  lub  ustaniu 
przyczyn będących podstawą przyznania stypendium, a także o fakcie zaprzestania nauki przez ucznia.
5. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie zawartych we wniosku danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej  w  Korycinie  dla  celów  związanych  z  przyznaniem  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  zgodnie  z  
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

….......................................................................................................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

POUCZENIE

1. Stypendium szkolne jest przyznawane na:
1)  wniosek  rodziców  albo  pełnoletniego  ucznia  po  zasięgnięciu  opinii  odpowiednio  dyrektora  szkoły,  kolegium 
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3  
pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium 
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
2. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów  na osobę 
w rodzinie ucznia, szczególnie w sytuacji występowania w tej rodzinie jednego z następujących czynników:
1) bezrobocia;
2) niepełnosprawności ucznia;
3) ciężkiej lub długotrwałej choroby;
4) wielodzietności;
5) braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
6) alkoholizmu lub narkomani;
7) niepełności rodziny.
3. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) posiadają zameldowanie na terenie gminy Korycin na pobyt stały;
2) znajdują się  w trudnej sytuacji materialnej (dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie  
przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 456,00 zł);
3) uczą się w szkołach, ośrodkach lub kolegiach wymienionych w art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
4. Jako  dochody należy wykazać:  wynagrodzenie  za  pracę,  zasiłek  rodzinny,  emeryturę  i  rentę,  dodatek  mieszkaniowy,  
alimenty,  zasiłek  dla  bezrobotnych,  dochody  z  gospodarstwa  rolnego  (tj.  kwota  z  miesięcznego  dochodu  z  1  ha  
przeliczeniowego x ilość hektarów przeliczeniowych w danym roku) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, inne 
dochody.
5. Dochody wymienione w ust. 4 należy udokumentować zaświadczeniami albo oświadczeniami.
6. W przypadku  pobierania  świadczeń  z  pomocy społecznej  należy przedłożyć  tylko  zaświadczenie  Gminnego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
7.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 6 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  
zeznań.  Składający  oświadczenie  jest  obowiązany  do  zawarcia  w  nim  klauzuli  następującej  treści:  „Jestem  świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań.
8. Uczeń traci prawo do przyznanego stypendium w przypadku:
1) ustania przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia,
2) wykorzystania stypendium niezgodnie z celem, na jaki zostało ono przyznane,
3) zaprzestania nauki.
9. Wnioskujący o przyznanie stypendium jest zobowiązany do zgłaszania zmian danych zawartych we wniosku w terminie 14 
dni od daty ich wystąpienia.

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z powyższym pouczeniem.

….....................................................................................................................................................
(miejscowość, data czytelny podpis osoby składającej wniosek)


