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                                                                               Kierownik 

                                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                                               w Łukowicy 

          

W N I O S E K 
O PRZYZNANIE  STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

na okres od 1 września 2020r do 30 czerwca 2021r 

1. Wnioskodawca 

 

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

 

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

 

2. Dane ucznia/ wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne 

 

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

Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................... 

PESEL ucznia …………………………………………………………………………………..……. 

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

Miejsce zamieszkania ucznia: 

miejscowość……..........................................    numer domu.................... kod.................................... 

telefon kontaktowy .............................................................................................................................. 

 

3.Oświadczenie o pobieraniu nauki przez ucznia 

Nazwa szkoły ....................................................................................................................................... 

Typ szkoły  ………………………………………………………………………………….………... 
                                                                   ( podstawowa, liceum, zasadnicza, technikum, policealna, kolegium ) 

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

4. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej 

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

    we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 

Lp. Imię i nazwisko członka rodziny PESEL 
Miejsce 

pracy/nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość 

dochodu netto 

w zł 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

7.  

 

    

8.  

 

    

 

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego 
 

           Nowak Anna 8 0 0 1 0 1 7 7 6 6 1

34-606 Łukowica 999

Magdalena Nowak
01.01.2017r.   - Limanowa

07010144567
Anna, Adam

Łukowica 999 34-606
500 555 000

Szkoła Podstawowa w Łukowicy
podstawowa

klasa VII

Anna Nowak 80010177661
gospodarstwo 
rolne - 0,50 ha prz.wnioskodawca

Adam Nowak 78010155443
Firma Budowlana 
Limanowa mąż

Magdalena Nowak 07010144567
Szkoła Podstaw.
Łukowica córka

Małgorzata Nowak 09010155881
Szkoła Podst.
Łukowica córka

Jakub Nowak 15010144221
Przedszkole 
Sam. Łukowica syn

zas. rodzinny
        124,00
zas. rodzinny
        124,00
zas. rodz. z dod.
        219,00

2.940,00

Karolina Nowak 18010123452 w domu córka
zas. rodz. z dod.
        219,00

wynagrodzenie

    2.100,00

      154,00
dochód z gosp.

GOPS ŁUKOWICA
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Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego (zgodnie z 

załączonymi zaświadczeniami/oświadczeniami o wysokości dochodów w rodzinie oraz ustaloną 

wysokością dochodu z gospodarstwa rolnego) wynosi …………… zł (słownie: 

................................................................................................................................. zł). 

b) w rodzinie występuje: (właściwe zaznaczyć) 

 BEZROBOCIE  WIELODZIETNOŚĆ 

 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  ZDARZENIE LOSOWE 
1 

 CIĘŻKA LUB DŁUGOTRWAŁA CHOROBA  RODZINA NIEPEŁNA 

 ALKOHOLIZM  BRAK UMIEJĘTNOŚCI WYPEŁNIANIA 

 NARKOMANIA  FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

c) Uczeń/ wychowanek ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje/ nie otrzymuje* inne 

stypendium o charakterze socjalnym przyznane przez ......................................................... w 

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

* - niepotrzebne skreślić 
1
 – w przypadku zaznaczenia zdarzenie losowe proszę opisać na czym ono polegało. Opis taki dołączyć do wniosku. 

 

5.Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej: 
 

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

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

Oświadczenie 
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. 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do stypendium szkolnego zobowiązuje się niezwłocznie 

powiadomić o tych zmianach organ przyznający stypendium. 

Wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781); 

 przedłużenie terminu załatwienia sprawy. 
 

                      FORMY PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM  SZKOLNEGO 

BANKOWE 

KONTO 

OSOBISTE 

  -     -     -     -     -     -     

 

..................................................................................................................... 
Imię, nazwisko, PESEL właściciela konta) 

 

 

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

        data złożenia wniosku                                                                                 podpis osoby składającej wniosek 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach  netto, za miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku: 
zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach lub dochodach z działalności gosp. odcinek pobieranej renty/emerytury, 

nakaz płatniczy lub oświadczenie o ilości hektarów  przeliczeniowych, a w przypadku pobierania świadczeń 

pieniężnych z opieki społecznej, zaświadczenia lub decyzje o wysokości tych świadczeń, bezrobotni - decyzja z biura 

pracy. 

 

OŚWIADCZENIE 

W przypadku uwzględnienia mojego wniosku i wydania decyzji przyznającej stypendium szkolne na okres od września 

2020r. do grudnia 2020r. dla syna/córki ……………………………………... wyrażam zgodę na zmianę ww. decyzji w 

trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie możliwości przedłużenia terminu wypłaty i zmiany 

kwoty stypendium szkolnego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu, 

zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ). 

 

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

                                                                                                                                                            podpis wnioskodawcy 

490,00
czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100

X

-------------- ---------------
-------------

8 8 2 2 0 0 0 0 0 9 0 0 4 5 9 9 9 1 3 3 3 3 0 0 0 1

              Anna Nowak  80010177661 

18 sierpnia 2020r. Nowak Anna

Nowak Anna

Magdaleny

świadczenie pieniężne o charakterze edukacyjnym

Uwaga!
Zaznacz właściwe dla
twojej rodziny

GOPS ŁUKOWICA
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