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ADNOTACJA URZĘDOWA  

 

Data wpływu 

wniosku 

 

 Nr. wniosku 

 

      

             WZÓR 
WNIOSEK 

 

O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE  

 

SOCJALNYM W POSTACI: 

 

 

□       STYPENDIUM SZKOLNEGO  w roku szkolnym  _ _ _ _ / _ _ _ _ 

□       ZASIŁKU SZKOLNEGO   

 

Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć X) /  

□      Rodzic ucznia                     □   Pełnoletni uczeń                □  Dyrektor Szkoły 

□    Opiekun prawny ustanowiony przez Sąd w myśl art. 145 k. r.o. 

 

 

.....................................................                   ......................................... 
imię i nazwisko Wnioskodawcy                    miejscowość, data  

 

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

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

adres zamieszkania  

 

.................................................... 
tel. kontaktowy 

 

 

CZEŚĆ A 

Dane osobowe ucznia /  
Imię i nazwisko ucznia  

 

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

Data i miejsce urodzenia:   

 

     _ _  -  _ _  -  _ _ _ _  rok  

Adres zamieszkania:  

 

    miejscowość ................................        nr. domu .................................    kod pocztowy    _ _  -  _ _ _ 

 

Imię i nazwisko ojca:  

 

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

Imię i nazwisko matki:  

 

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

Nazwa szkoły:  

 

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

Typ szkoły: 

 

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

Klasa:   

 

 

........................... 
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CZĘŚĆ B 

1. Uczeń spełnia następujące kryteria: (właściwe zaznaczyć X)  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty netto, o której mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. z 2019r. 

poz. 1507/ 

 W rodzinie ucznia występuje: 

❑ bezrobocie    

❑ niepełnosprawność  

❑ ciężka lub długotrwała choroba, 

❑ wielodzietność 

❑ rodzina niepełna 

❑ alkoholizm 

❑ narkomania 

❑ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

❑ sytuacja o charakterze zdarzenia losowego  
  

2. Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej rodziny 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CZĘŚĆ C 

1. Moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym (należy wpisać wszystkich członków rodziny łącznie z uczniem na 

którego składany jest wniosek) 

Lp Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Miejsce pracy / nauki 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 



 3 

 

 

3. Oświadczenie: 

 

W przypadku przyznania stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego) proszę o przekazanie 

przyznanej kwoty na wskazany poniżej nr konta: 

 

  

 

 

Nazwa banku ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

CZĘŚĆ D 

1. Ubiegam się o przyznanie stypendium szkolnego w formie: (wniosek może być 

udzielony      w jednej lub kilku formach, spełniane kryterium zaznaczyć znakiem X) 

□
  

Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,      

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą   

a w szczególności: dodatkowe płatne zajęcia z języka obcego, sportowe, muzyczne, 

artystyczne, psychologiczno-pedagogiczne lub inne zajęcia dodatkowe poszerzające 

wiedzę i umiejętności 

□
  

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, a w szczególności zakup podręczników 

szkolnych, słowników, map, encyklopedii, przyborów szkolnych wymaganych do 

nauki, stroju sportowego i innego wyposażenia wymaganego przez szkołę oraz innych 

pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych  

□
  

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania, a w szczególności zakwaterowanie poza miejscem 

zamieszkania, posiłki w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot, 

dojazd do szkoły lub kolegium, czesne pobierane za naukę, opłaty stałe pobierane za 

naukę lub inne wydatki związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 

□ 
Świadczenie pieniężne, jeżeli poprzednie formy są niecelowe lub niemożliwe do 

zrealizowania 

2. Ubiegam się o przyznanie zasiłku szkolnego w formie: (jednorazowa zapomoga w 

przypadku zdarzenia losowego)  

□ 
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym  

□ 
Świadczenie pieniężne 

 

 

 

................................................      ........................................... 
        Miejscowość, data                             podpis wnioskodawcy   

 

 

 

   
Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 roku Kodeks Karny (Dz. U. z 2022 poz. 1138) – za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy* 

 

*Art. 233:    
§1.  Kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód w postępowaniu sądowym lub winnym postępowaniu prowadzonym 

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§2.Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 

zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 
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INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Krasne z siedzibą pod adresem Krasne 121, 36-007. Kontakt z inspektorem ochrony 

danych pod adresem: daneosobowe@gminakrasne.pl.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy: stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 90d i 90e Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Uchwała Nr 
XXXIX/312/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasne (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 4 grudnia 2017 r., poz. 4009). 

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynikał będzie z przepisów szczególnych. W takim 
przypadku, każdy wniosek o udostępnienie danych osobowych zostanie poddany analizie pod kątem jego legalności oraz adekwatności 
zakresu danych objętych wnioskiem. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat - po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, właścicielom danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do treści 
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie treści danych osobowych jest warunkiem koniecznym do ustalenia prawa Wnioskodawcy do otrzymania stypendium szkolnego lub 
zasiłku szkolnego. Odmowa podania treści danych osobowych może skutkować wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych lub 
pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 

 

 

 


