
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  
na okres od  ………………………… do ………………………. 

 
 

Wnioskodawca *1:........................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy, dodatkowo nazwa szkoły 
w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor) 

 
Przedkładam wniosek o udzielenie stypendium szkolnego dla 

ucznia/słuchacza. 
 

I. Dane dotyczące ucznia/słuchacza: 
1. Imię i nazwisko  ........................................................................................ 

2. Data urodzenia   

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

3. Imiona rodziców ....................................................................................... 

4. Miejsce zamieszkania ......................... ul. ............................................... 

      nr domu    .....................................  
 

5. Szkoła/kolegium ...................................................................................... 

Adres szkoły/kolegium ............................................................................. 

..............................................................................tel................................ 
 

II. UZASADNIENIE WNIOSKU. 
(wskazać w szczególności czy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................... 
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III. Sytuacja rodzinna ucznia 
 

1. Liczba osób w rodzinie *2 .........................................   w tym rodzeństwo 

w wieku poniżej 24. roku życia.)   .......................................... 

2. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto)*3 rodziny uzyskanego 

w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  

tj. w  ……………………….2022r. 

 
1) wynagrodzenie ze stosunku pracy   ........................ zł.  
2) działalność gospodarcza wykonywana  

osobiście (w tym umowy o dzieło i zlecenia): 
a) ......................................................         ......................... zł. 

b) ......................................................         ......................... zł. 

c) ......................................................         ......................... zł. 

3) dochody z gospodarstwa rolnego  ......................... zł. 

4) emerytura – renta, renta strukturalna             .........................zł. 

5) renta socjalna,     ........................ zł. 

6) świadczenia rodzinne: 
a zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku  
    rodzinnego     ........................ zł. 

b) zasiłek pielęgnacyjny   ........................ zł. 

c) świadczenie pielęgnacyjne  ........................ zł. 

7) zasiłek dla bezrobotnych   ........................ zł. 

8) zasiłki z pomocy społecznej   ........................ zł. 

9) alimenty      ........................ zł. 

10) dodatek mieszkaniowy    ........................ zł. 

11) inne dochody     ........................ zł. 
12) pobierane inne stypendia o charakterze  

socjalnym      ........................ zł. 

 Dochód miesięczny w rodzinie wyniósł   ........................ zł. 
 

Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniami o ich wysokości, 
Jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast 

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

 

3. Wydatki rodziny: 
1) alimenty na rzecz innych osób w m-cu …………   rok……. . wyniosły 

................... zł. ..... gr. 
2) opłata ponoszona za członka rodziny przebywającego w internacie, 
   bursie lub ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie w m-
cu…………. ….. rok ……………. wyniosła ................... zł. ......... gr. 
 

Wyżej wymienione wydatki należy potwierdzić postanowieniem sądu, decyzją lub 
zaświadczeniem oraz dowodem wpłaty. 
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4. Dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wyniósł .................... zł. 
(Od sumy dochodów należy odjąć sumę wydatków i wynik podzielić przez liczbę 

osób w rodzinie.) 

 
5. Wnioskowana forma / formy stypendium szkolnego inne niż forma 

świadczenia pieniężnego, jaka / jakie:  
1. ................................................................................................................ , 

2. ................................................................................................................ , 

3. ................................................................................................................ ,  
 
 

IV. Świadoma/y  odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych  
danych  oświadczam, że: 
- powyższe dane są prawdziwe, 
-  zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego, 
- niezwłocznie powiadomię Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w 

Ciechocinie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 
stypendium szkolnego. 

 
 

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we 
wniosku    przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie 
dla potrzeb stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst    jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm. ) 

 
 
 
………………………., dnia ........................... r.  ............................................. 
                 (podpis wnioskodawcy) 

 
Do wniosku załączam: 

1) ..........................................................................................................................., 

2) ..........................................................................................................................., 

3) ..........................................................................................................................., 

4) ..........................................................................................................................., 

5) ..........................................................................................................................., 

6) ..........................................................................................................................., 

7) ..........................................................................................................................., 

8) ..........................................................................................................................., 
 

POUCZENIE: 
*1 Wniosek mogą złożyć: 

- rodzice ucznia, 
- prawni opiekunowie, 
- pełnoletni uczeń, 
- dyrektor szkoły/kolegium. 

*2 Uwzględnić wszystkie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, 
*3 Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny 

w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie  przekraczający w przeliczeniu na osobę 
kwoty 600,00 zł. (netto). 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem 

stypendium szkolnego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

 

 

                                                                                                      …………………….. 

( czytelny podpis) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie, 

adres kontaktowy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach, Miliszewy 51, 87-408 

Ciechocin. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań 

administratora, stosownie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innych obowiązujących przepisów 

prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w 

zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być: - podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa; - inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 

oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 

Pani/Panu następujące prawa: -dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 

Rozporządzenia; -sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; -usunięcia danych, na podstawie art. 17 

Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator 

przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; -

ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; - prawo do przenoszenia danych – na podstawie 

art. 20 Rozporządzenia; -wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na 

podstawie przepisów prawa. 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia 

umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. 

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 

 

                                                                                                  ……………………… 

( czytelny podpis) 

 

mailto:iod@ciechocin.pl

