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WNIOSEK O USTALENIE PRAWA 

DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

 
Numer wniosku nadany przez 

szkołę 
 

Pieczęć nagłówkowa szkoły 
Data przyjęcia wniosku przez 

szkołę 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

Znak sprawy nadany przez Urząd Miejski Data przyjęcia wniosku przez 
Urząd Miejski 

 
 

 
 

 

1. Dane wnioskodawcy (wniosek wypełnić drukowanymi literami) 

1. Nazwisko wnioskodawcy 2. Imię wnioskodawcy 

                              

3. Adres wnioskodawcy (ulica, nr domu, nr mieszkania) 

                              

4. Kod pocztowy   -    5. Miejscowość  

6. Telefon 
domowy 

 
7. Telefon 
komórkowy 

 

 
 

 Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): 
 rodziców ucznia 
 pełnomocni opiekunowie ucznia  

 pełnoletniego ucznia 

 dyrektora szkoły  z urzędu 

 

 

 

 

 

 

Plac Wolności 26                                                           tel.(055) 22 10 200 

11-130 Orneta 

woj. warmińsko-mazurskie            fax. (055) 22 10 210  

e-mail.umig@orneta.pl                  www.orneta.pl 
 



2. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium  (wniosek wypełnić drukowanymi literami) 

8. Nazwisko ucznia 9. Imię ucznia 

                              

                              

10. PESEL            11. Data urodzenia          

 

 

Imię i nazwisko rodziców / opiekunów prawnych ucznia 

12. Nazwisko matki 13. Imię matki 

                              

                              
14. Nazwisko ojca 15. Imię ojca 

                              

                              
 

3. Miejsce zamieszkania ucznia 

16. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania) 

                              

17. Kod pocztowy   -    18. Miejscowość  

19. Telefon domowy  20. Telefon komórkowy  

 
4. Członkowie wspólnego gospodarstwa domowego. 
 

L.p. Imię i nazwisko PESEL 

Miejsce pracy / nauki / 
informacja o statusie 

bezrobotnego , otrzymywaniu 
renty / emerytury 

Stopień 
pokrewieństwa 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
 

 

 

 

 

 



5. Wysokość dochodów NETTO każdego członka gospodarstwa domowego 
należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem za miesiąc 
poprzedzający moment złożenia wniosku o przyznanie stypendium 
szkolnego. Osoby bezrobotne powinny przedłożyć zaświadczenie z Urzędu 
Pracy o wysokości NETTO zasiłku dla bezrobotnych bądź o braku prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych.  
Rodzaje dochodu (wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, zasiłek dla osób 
bezrobotnych, dodatek mieszkaniowy, renta, emerytura, świadczenia rodzinne²,  
prowadzenie działalności gospodarczej³, grunty rolne (ilość hektarów 
przeliczeniowych) 

 

 
 

Lp.  

 

Źródła dochodu 

 

Wysokość dochodu 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
            SUMA DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

 
Liczba członków rodziny…………. osób. 

 
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi………….zł netto 
miesięcznie. 

 
 
Załączniki: 

1. Zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 
2. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z Pomocy Społecznej. 
3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych  
4. Inne  
 

 
Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej 
z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 2018r. poz. 1600 ) w związku z zeznaniem nieprawdy lub 
zatajeniem prawdy. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku.  
 
 
 

  ...........................................                                                                 ............................................... 
        (miejscowość, data)                                                                             (podpis wnioskodawcy) 

 
2. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i inne dodatki – Wydział Świadczeń Rodzinnych należy wpisać łączną kwotę 

otrzymanych zasiłków 

3. Należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych   w przedstawionym 

przeze mnie wniosku  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przyznania stypendium 

szkolnego o charakterze socjalnym  - zgodnie z ustawą    z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych   (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).oraz w związku    z wejściem w życie od 

25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 ich swobodnego przepływu  

 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie 
działania Urzędu Miejskiego w Ornecie jest Burmistrz Ornety ul. Plac Wolności 26,                
11-130 Orneta 
2. Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez 
e:mail: iod@orneta.pl lub pisemnie  
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. 
ustalenia prawa do stypendium szkolnego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 7 
września 1991 o systemie oświaty. 
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych; 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 
danych; 
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 
one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
 
 

 

……………………….………………….…………… 

         Data,  i podpis składającego oświadczenie 

 


