
Załącznik do wniosku 

3. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym i osiąga następujące dochody: 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Miejsce pracy - nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 
Wysokość dochodu 

netto w zł 

1.    
Wnioskodawca  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11. 
DODATEK MIESZKANIOWY, OKRES PRZYZNANIA ORAZ KWOTA  

12. 
DODATEK ENERGETYCZNY, OKRES PRZYZNANIA ORAZ KWOTA  

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego 
 

Oświadczam, że w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

rodzina niepełna lub inna (jaka)  okoliczność wskazana w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z  osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego wynosi  zł. 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego miesięcznie wynosi  zł 

Jednocześnie oświadczam, że rodzina korzysta/nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, 

zasiłek celowy). 
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– Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta Racibórz (Uchwała Nr XIV/205/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 stycznia 2012 r.) oraz 

Uchwały nr XLIV/636/2014 Rady Miasta Raciborza z dnia 29.10.2014 r. 

– Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 90n, ust. 5a ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wniosku wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) 

– Oświadczam, że nie otrzymuję/otrzymuję*) inne stypendium o charakterze socjalnym  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
                                                                                                                       data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ucznia/słuchacza 

POUCZENIE 

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku 

słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 

społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być 

złożony po upływie terminu, jednak nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej złożenie wniosku 

(art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty). 

2. Wniosek należy złożyć w biurze Działu Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów OPS w Raciborzu. 

3. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawianie. 

4. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłek stały, lub okresowy) zamiast zaświadczeń o dochodach przedkłada się 

zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych OPS (art. 90n ust. 5 ustawy o systemie 

oświaty). 

5. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu 

przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. W przypadku zmiany adresu 

wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany szkoły lub zaprzestania nauki, wnioskodawca zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji OPS w Raciborzu. 

 

6. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania 

stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci świadczenia pieniężnego przyznawana jest na cele 

edukacyjne. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia rachunków i faktur potwierdzających celowość 

wydatków - zwrot wydatków w postaci stypendium w formie pieniężnej następuje poprzez refundację 

poniesionych przez rodzica/opiekuna kosztów. 

data i podpis wnioskodawcy 


