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Ośrodek Pomocy Społecznej                                        Racibórz, dnia ……………………… 
ul. M. C. Skłodowskiej 5/1b 
47-400 Racibórz 
 

WNIOSEK  O  USTALENIE  PRAWA  DO  STYPENDIUM   SZKOLNEGO 

W ROKU SZKOLNYM  …………./…………..  
 

Ja niżej podpisany wnoszę o przyznanie  stypendium szkolnego w formie: 
* świadczenia pieniężnego,                                  
* całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
* pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, biletów 
miesięcznych na dojazd na zajęcia edukacyjne, zakup pomocy naukowych i przyborów szkolnych, 
* całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania (dotyczy uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i słuchaczy kolegium). 

1. DANE  OSOBOWE  WNIOSKODAWCY 

Wnioskodawca:       * Rodzic           * Pełnoletni uczeń       * Dyrektor szkoły 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: 
 

PESEL 
  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Data urodzenia 

Stan cywilny 
 

Obywatelstwo 

Nr dowodu osobistego 
 

Nazwa banku 

 Nr konta 

 

 

    

- 
     

- 
     

- 
     

- 
     

- 
     

- 
    

 

Adres zamieszkania/korespondencji 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 

Ulica (nr domu/lokalu) 
                                

Telefon 

 

 2. DANE OSOBOWE UCZNIA: 

Imię i nazwisko: 
 

PESEL 
 

Data i miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Ulica (nr domu/lokalu) 
 

Kod pocztowy: Miejscowość 

Nazwa szkoły: 
 

Typ szkoły*(podstawowa, gimnazjum liceum, 
technikum, zawodowa, policealna szkoła zawodowa, 
kolegium, inne) 
 
Klasa ………………………. 
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.........................., dnia .......................... 
 

............................................... 
(Pieczęć szkoły, znak sprawy) 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. M. C. Skłodowskiej 5/1b   
47-400 Racibórz 

 

 

 

1. Opiniuję pozytywnie/negatywnie* 
 

Wniosek w sprawie przyznania stypendium szkolnego dla  

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

Ucznia klasy ............... 

szkoły....................................................................................................... 

 
Uzasadnienie 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                              

………………………………………….  ………………………………………………… 

             (miejscowość i data)                                      (podpis dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka)** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
uzasadnienie postanowienia powinno stanowić przedstawienie sytuacji rodzinnej 
 i materialnej ucznia (np. występujące bezrobocie, alkoholizm, narkomania, problemy 
 z wypełnianiem funkcji wychowawczych, rodzina niepełna itp.) oraz dokładne propozycje charakteru 
przyznanej pomocy (zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, jeśli tak to jakich np. przybory szkolne, 
słowniki, refundacja zajęć pozalekcyjnych jeśli tak to  jakich, zwrot kosztów przejazdu do i ze szkoły oraz  
zakwaterowania w internacie lub bursie, refundację kosztów żywienia w stołówce itp. 


