
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM/ ZASIŁKU* SZKOLNEGO,
W ROKU SZK O LNYM ............./ ............ . DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W

GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA

1. DANE DOTYCZĄCE UCZNIA i RODZICÓW:
Imię i nazwisko uczn ia ......................................................................................................................
data urodzenia uczn ia :........................................................................................................................
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna.....................................................................................
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna............................................................ ...........................
telefon kontaktowy do wnioskodawcy..............................................................................................
Adres zamieszkania:...........................................................................................................................

2. INFORMACJE O SZKOLE, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ:

Pełna nazwa szkoły .................................................................................................................................
U lica .......................................................................... k la sa ....................................................................

3. CZY W RODZINIE UCZNIA WYSTĘPUJE/Ą OKOLICZNOŚĆ/ŚCI:
Bezrobocie, Niepełnosprawność, Ciężka lub długotrwała choroba, Wielodzietność (troje i więcej 
dzieci), Brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, Alkoholizm, 
Narkomania, Rodzina niepełna, Wystąpiło zdarzenie losowe (jakie? ) ...................................................

□  TAK □  NIE

4. WYBRANA FORMA/FORMY REALIZACJI STYPENDIUM: (zakreślić wybraną formę/y)

1) Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
a) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, korepetycjach, w zajęciach
wykraczających poza realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w 
pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w szczególności; nauka języków obcych, zajęcia 
komputerowe, informatyczne, nauka w szkole muzycznej, ognisku muzycznym, zajęcia w ramach 
sekcji i kół sportowych, artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, korzystanie z basenu, 
zajęcia dla dyslektyków, dysgrafików, logopedyczne, inne zajęcia rozwijające zainteresowania, 
uzdolnienia (wymienić)...............................................................................................................................
b) zakupu pomocy, stroju potrzebnych do udziału w zajęciach wymienionych powyżej.

2) Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, polegająca w szczególności na:
a) zwrocie kosztów zakupu podręczników, lektur, słowników, atlasów, wydawnictw o charakterze 
encyklopedycznym, również wydawnictw multimedialnych,
b) zwrocie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcjach w danym typie 
szkoły i profilu kształcenia,
c) zwrocie kosztów zakupu materiałów papierniczych, piśmienniczych, przyborów szkolnych,
d) zwrocie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
e) zwrocie kosztów zakupu biurka, fotela lub krzesła do biurka,
f) zwrocie kosztów zakupu plecaka, tornistra, torby szkolnej, stroju sportowego na zajęcia 
wychowania fizycznego w skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres (bluza 
i spodnie sportowe), obuwie oraz stroju sportowego na dodatkowe, pozaszkolne zajęcia sportowe,
g) zwrocie kosztów zakupu stroju niezbędnego na praktyki zawodowe, mundurka szkolnego 
wymaganego przez szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia,
h) kosztów zakupu komputera, laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, części stanowiących 
składowe komputera jak: monitor, jednostka centralna, dysk twardy, płyta główna, procesor, zasilacz, 
klawiatura, mysz, oprogramowanie, tuszy, pendrwe, pokrycia kosztów opłaty abonamentu za Internet,
* niepotrzebne skreślić



3) Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki przez 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb 
społecznych, poza miejscem zamieszkania, w szczególności:
a) pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie, bursie,
b) pokrycie kosztów transportu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,
c) pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu, kosztów czesnego, wpisowego.

4) świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d, ust. 5 ustawy z dnia 7 września o 
systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.)

6. SYTUACJA RODZINNA I MATERIALNA W RODZINIE:

Rodzina ucznia składa się z poniżej podanych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym (rodzina to: osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące):

Lp Imię i nazwisko Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy, sytuacja 
zawodowa, miejsce nauki

- Łączny dochód netto rodziny, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku / z miesiąca,
w którym wniosek został złożony (w przypadku utraty dochodu).............................................................
- Liczba osób w rodzinie................................................
- Dochód netto na osobę w rodzinie..........................................................................................................

7. UZASADNIENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO



POUCZENIE

1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne obowiązani są niezwłocznie powiadomić organ 
przyznający stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium, 
przepis ten stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły -  art. 90o ust. 1-3 
ustawy z dnia 7 września 199Ir. ó systemie oświaty (Dz.U. z 2017r., poz. 2198 z późn. zm.).
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły 
podstawę przyznania stypendium szkolnego -  art. 90o ust, 4 ustawy o systemie oświaty.
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji -  art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty,

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz córki/syna jest Gmina Miejska Hajnówka 
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hajnówka z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 
85 682 21 80, fax. 85 674 37 46, email: hajnowka@hąjnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę 
Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta w Hajnówce w zakresie zadań określonych w 
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Hajnówka.
2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana oraz córki/syna, można 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Hajnówka, pod adresem email: 
iod@hajnowka.pl.
3. Dane osobowe Pani/Pana oraz córki/syna będą przetwarzane w celu:
- przyznania lub odmowy przyznania stypendium/zasiłku szkolnego,
- rozliczenia finansowego przyznanego stypendium/zasiłku szkolnego.
4. Podstawa prawna przetwarzania:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

mailto:iod@hajnowka.pl


- ustawa z dnia ] 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
5. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz córki/syna są upoważnieni pracownicy Urzędu 
Miasta w Hajnówce.
6. Dane osobowe Pani/Pana oraz córki/syna będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem 
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 (Dz.U. z 201 lr. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) -  kategoria akt B5.
7. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych swoich oraz córki/syna, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana oraz córki/syna narusza przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r.
9. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wydania decyzji o przyznaniu/ 
odmowie przyznania stypendium/zasiłku szkolnego i rozliczenia finansowego przyznanego 
stypendium/zasiłku szkolnego.
10. Dane osobowe Pana/Pani oraz córki/syna nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji oraz nie będą profilowane.
11. Dane osobowe Pani/Pana oraz córki/syna nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ 
organizacji międzynarodowej.

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią zawartego w niniejszym wniosku pouczenia i 
klauzuli informacyjnej, przyjęłam/przyjąłem powyższe informacje do wiadomości i wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz córki/syna.

Hajnówka, dnia................................... Podpis wnioskodawcy..............................................................

8. POTWIERDZENIE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY NAUKI UCZNIA:

.......................................................................................... w roku szkolnym .............. / ................jest
(imię i nazwisko ucznia)

uczniem k la sy ..................w ........ ..........................................................................................................
(wpisać pełną nazwę i adres z podaniem miejscowości)

( podpis i pieczątka dyrektora szkoły)


