
telefon kontaktowy       ................................, dnia ........................ 

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

Wójt Gminy Sośno 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  

SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO 

1. Wnioskodawca  

Imię i nazwisko  ..........................................................................................................................................  

Adres ...........................................................................................................................................................  

PESEL.........................................................................................................................................................  

Nr rachunku bankowego:  ...........................................................................................................................  

2. Dane ucznia/wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny (załącznik nr 1) 

3. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

a) Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko 

członka rodziny 

Data 

urodzenia 

Miejsce 

pracy/nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

Źródło 

dochodu 

Wysokość 

dochodu 

netto w zł 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego:  

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie(a) (stosownie do rodzaju wskazanego źródła dochodu), 

o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny.  

b) Uzasadnienie złożenia wniosku (okoliczności uzasadniające przyznanie stypendium: w tym w 

szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność 

rodziny; lub dla zaiłku: zdarzenie losowe o charakterze trwałym) 

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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4. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej (zaznaczyć właściwe): 

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających 

poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, 

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania (w przypadkach, o których mowa w art. 90 d ust. 4, ustawy o systemie oświaty Dz. 

U z 2016, poz. 1943 ze zm.) 

4) świadczenie pieniężne. 

5. Zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Urząd 

Gminy Sośno z siedzibą w Sośnie (89-412), ul. Nowa 1, w celu rozpatrzenia wniosku. 

2) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

6. Klauzula informacyjna na podstawie RODO 

informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Urząd Gminy Sośno 

z siedzibą w Sośnie (89-412), ul. Nowa 1; 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod 

adresem: iod@sosno.pl 

3) dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku 

o przyznanie stypendium szkolnego, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO 

stanowią art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia w związku z art. 90d ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.); 

4) odbiorcą danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

b) uprawnione podmioty dostarczające administratorowi obsługi informatycznej lub prawnej na 

podstawie umów powierzenia przetwarzania danych; 

c) szkoła, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy - 

odpowiednio w zależności od tego, który z tych podmiotów jest zaangażowany w sprawę 

przyznawania stypendium zgodnie z uchwałą Nr XX/127/05 Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 

2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Sośno (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 51 poz.1012); 

d) banki realizujące wypłatę stypendium; 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

6) dane zgromadzone w związku z rozpatrzeniem wniosku będą przechowywane przez okres wypłaty 

stypendium; 

7) uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania 

ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO; 

8) uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego 

realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje 

również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 

20 RODO; 

9) przy rozpatrywaniu wniosku o stypendium szkolne nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne 

decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że 

nie buduje się żadnych profili tych osób; 

10) jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi 

do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dobrowolne, jednak art. 90d ust. 1 

ustawy o systemie oświaty określa kryteria przyznawania stypendium szkolnego, dlatego informacje podawane 

w niniejszym wniosku są niezbędne dla dokonania oceny, czy stypendium może być przyznane – bez nich nie 

jest możliwe rozpatrzenie wniosku. 

mailto:iod@um.warszawa.pl
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Załączone do wniosku dokumenty: 

1) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto, 

2) zaświadczenie o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez GOPS, 

3) odcinek emerytury/renty lub aktualna decyzja ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń, 

4) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych 

świadczeń wypłacanych przez PUP, 

5) zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz opłacanej składki KRUS 

za ostatni kwartał tj. m-c lipiec-wrzesień, 

6) zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne, 

7) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 

o formie opodatkowania oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, 

8) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych  np. z prac dorywczych, 

umów o dzieło, umów zleceń, alimentów, darowizn itp. 

9) …………………………………………………………………………………………… 

10) …………………………………………………………………………………………   

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów 

przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

6. Oświadczenie  
Ja, .................................................................................................................................................................. 

urodzony/a w dniu .................................................... legitymujący się dowodem osobistym  

Seria ................ Nr ................................. wydanym przez ......................................................... 

zamieszkały/a.................................................................................................................................................  

jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku i w powyższym 

oświadczeniu. 

...............................................      .................................................. 
(miejscowość, data)         (podpis wnioskodawcy  

w obecności osoby przyjmującej wniosek) 

                                                 
1 Art.  233 § 1 KK - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 

do lat 8 
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Załącznik nr 1 

 

Dane ucznia/wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny 

1. Imię i nazwisko ucznia 
............................................................................................................................................................................... 

Imiona i nazwisko rodziców ................................................................................................................................ 

PESEL .................................................................................................................................................................. 

Miejsce zamieszkania ucznia: 

ulica ................................................ nr domu ............... nr mieszkania ................................................................ 

miejscowość ......................................................................................................................................................... 

 

  

Nazwa szkoły/ośrodka, do której uczęszcza uczeń/wychowanek w roku szkolnym 2018/2019  

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

Klasa/rok nauki ................................................................................................................................................... 

Uczeń/wychowanek ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje/nie otrzymuje inne stypendium                           

o charakterze socjalnym przyznane przez ........................................................................................................... 

w wysokości ............................ na okres ............................................................................................................. 

 

 

 2. Imię i nazwisko ucznia 

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

Imiona i nazwisko rodziców ............................................................................................................................... 

PESEL ................................................................................................................................................................. 

Miejsce zamieszkania ucznia: 

ulica ................................................ nr domu ............... nr mieszkania .............................................................. 

miejscowość ........................................................................................................................................................ 

 

  

Nazwa szkoły/ośrodka, do której uczęszcza uczeń/wychowanek w roku szkolnym 2018/2019 

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

Klasa/rok nauki .................................................................................................................................................. 

Uczeń/wychowanek ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje/nie otrzymuje inne stypendium                            
o charakterze socjalnym przyznane przez .......................................................................................................... 

w wysokości ............................ na okres ............................................................................................................ 
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3. Imię i nazwisko ucznia 
............................................................................................................................................................................. 

Imiona i nazwisko rodziców ............................................................................................................................... 

PESEL ................................................................................................................................................................ 

Miejsce zamieszkania ucznia: 

ulica ................................................ nr domu ............... nr mieszkania ............................................................ 

miejscowość ...................................................................................................................................................... 

 

  

Nazwa szkoły/ośrodka, do której uczęszcza uczeń/wychowanek w roku szkolnym 2018/2019  

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

Klasa/rok nauki ............................................................................................................................................... 

Uczeń/wychowanek ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje/nie otrzymuje inne stypendium                            
o charakterze socjalnym przyznane przez ...................................................................................................... 

w wysokości ............................ na okres ........................................................................................................ 

 

 

 4. Imię i nazwisko ucznia 

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

Imiona i nazwisko rodziców ............................................................................................................................ 

PESEL .............................................................................................................................................................. 

Miejsce zamieszkania ucznia: 

ulica ................................................ nr domu ............... nr mieszkania ........................................................... 

miejscowość ..................................................................................................................................................... 

 

  

Nazwa szkoły/ośrodka, do której uczęszcza uczeń/wychowanek w roku szkolnym 2018/2019 
......................................................................................................................................................................... 

Klasa/rok nauki .............................................................................................................................................. 

Uczeń/wychowanek ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje/nie otrzymuje inne stypendium                              

o charakterze socjalnym przyznane przez……………………………………………………………………                

w wysokości ............................ na okres ........................................................................................................  

 

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

                                                                                                                                                              (podpis wnioskodawcy)  
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5. Imię i nazwisko ucznia 
............................................................................................................................................................................ 

Imiona i nazwisko rodziców ............................................................................................................................. 

PESEL ............................................................................................................................................................... 

Miejsce zamieszkania ucznia: 

ulica ................................................ nr domu ............... nr mieszkania ............................................................ 

miejscowość ...................................................................................................................................................... 

 

  

Nazwa szkoły/ośrodka, do której uczęszcza uczeń/wychowanek w roku szkolnym 2018/2019  

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

Klasa/rok nauki ............................................................................................................................................... 

Uczeń/wychowanek ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje/nie otrzymuje inne stypendium                            
o charakterze socjalnym przyznane przez ...................................................................................................... 

w wysokości ............................ na okres ........................................................................................................ 

 

 

 6. Imię i nazwisko ucznia 

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

Imiona i nazwisko rodziców ........................................................................................................................... 

PESEL ............................................................................................................................................................. 

Miejsce zamieszkania ucznia: 

ulica ................................................ nr domu ............... nr mieszkania ......................................................... 

miejscowość ................................................................................................................................................... 

 

  

Nazwa szkoły/ośrodka, do której uczęszcza uczeń/wychowanek w roku szkolnym 2018/2019 
......................................................................................................................................................................... 

Klasa/rok nauki ............................................................................................................................................... 

Uczeń/wychowanek ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje/nie otrzymuje inne stypendium                             

o charakterze socjalnym przyznane przez……………………………………………………………………                

w wysokości ............................ na okres ........................................................................................................  

 

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

                                                                                                                                                              (podpis wnioskodawcy)  

 


