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

                                                                                                                      (miejscowość i data) 

 

Wnioskodawca 

………………………………………………. 

(imię i nazwisko rodzica, pełnoletniego ucznia 

lub dyrektora szkoły*) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

……………………………………………… 

(telefon do kontaktu) 

 

 

Wójt 

Gminy Błędów 

 

 

Wniosek 

 

o przyznanie stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego 

 

 

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

oświaty (Dz. U. z 2019r., poz. 1481) wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego/ zasiłku 

szkolnego dla ucznia: 

 

1. Dane ucznia 

 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………... 

Imiona rodziców ……………………………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………PESEL ………………………. 

Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………….. 

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

W roku szkolnym 2020/2021  jest uczniem klasy ……………………………………………... 

Pełna nazwa szkoły …………………………………………………………………………….. 

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

Adres szkoły ……………………………………………………………………………………. 

 

2. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego. 

                                         

Opis sytuacji materialnej rodziny ucznia (wniosek jest rozpatrywany, jeżeli w rodzinie 

występuje jedna z przesłanek: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 

choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe) 

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

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

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



Oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny ucznia pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym 

 

Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Źródło 

dochodu 

Wysokość 

dochodu w zł 

(netto) 

 

 

     

 

 

     

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

      

 

Łączny dochód rodziny ucznia:……………………………………………………… 

 

Dochód na jedną osobę w rodzinie ucznia:…………………………………………. 

 

3. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej (innej niż pieniężna): całkowite lub 

częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, refundacja zakupu 

podręczników, przyborów szkolnych, stroju sportowego, dofinansowania kosztów dojazdu do 

szkoły, dofinansowanie czesnego, pomoc rzeczowa) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

4. Oświadczenia 

1. Świadoma/y* odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, zgodnie 

z art 233 §1 Kodeksu Karnego oświadczam, że dane podane przeze mnie we wniosku 

są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Błędów o zwiększeniu 

dochodu rodziny lub zaprzestaniu uczęszczania ucznia do szkoły, o otrzymaniu przez 

ucznia innego stypendium o charakterze socjalnym, o zmianie miejsca zamieszkania 

(przeniesieniu poza teren gminy). 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

wniosku do realizacji procesu przyznania stypendium szkolnego zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 

 

 

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

                                                                                       Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 



Instrukcja 

1. Jako dochód poszczególnych członków rodziny należy wpisać sumę miesięcznych 

przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, bez względu na 

źródło ich uzyskania, z wyjątkiem jednorazowego świadczenia socjalnego, wartości 

świadczeń w naturze, świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych oraz 

otrzymywanego stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego; w przypadku utraty 

dochodu przez któregoś z członków rodziny należy podać jego dochody z miesiąca 

złożenia wniosku. 

2. Do przychodów nie zalicza się: podatku od osób fizycznych (dochód netto), 

opłacanych przez członków rodziny składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

3. W przypadku uzyskiwania przychodów z gospodarstwa rolnego wpisać powierzchnię 

      posiadanego gospodarstwa ( w hektarach przeliczeniowych). 

4. Do wniosku należy załączyć zaświadczenia o wysokości dochodów. 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Oświaty Gminnej w 

Błędowie. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: kożuch@infoic.pl 

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. 

ustalenia prawa do stypendium szkolnego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 7 

września 1991 o systemie oświaty. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do 

celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 

przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u 

Administratora. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

3) żądania usunięcia danych, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 

b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

a) osoby te kwestionują prawidłowość danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 

danych; 

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, 

ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń. 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

                                                                                              


