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DYREKTOR GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ  

adres do korespondencji 

GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 25 

80-152 GDAŃSK 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  

na rok szkolny 20              /20               
 

 

I. WNIOSKODAWCA: 

□ RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZENNICY/UCZNIA 

□ PEŁNOLETNI UCZEŃ/UCZENNICA 

□ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM 

 

II. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY: 
 

Imię i nazwisko: 

PESEL: 1 

           
 

Adres e-mail2: 

Adres zamieszkania1 

 

Telefon2: 

 

III. DANE OSOBOWE UCZENNICY/UCZNIA 
 

Imię i nazwisko: 

PESEL: 

           
 

Data urodzenia: 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego:  Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego: 

Adres zamieszkania: 

 

 

Typ szkoły: (podkreśl właściwe) 

podstawowa liceum technikum 
branżowa  

I stopnia 

branżowa 

II stopnia 

specjalna 

przysposabiająca 

do pracy 

policealna 
kolegium służb 

społecznych 

 

Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń lub pieczątka szkoły:  
(jeżeli szkoła jest w zespole podać również nazwę zespołu) 
 

 

 

 

 

 

IV. WNIOSKOWANA FORMA POMOCY MATERIALNEJ (należy wybrać preferowaną formę) 
 

□ 
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 

□ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. 

 
1 nie wypełniać w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły 
2 nie jest obowiązkowe ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku 

Klasa: 



ST 

2 

 

□ 
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 

(dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów) 

□ 

świadczenie pieniężne (w tym przypadku należy poniżej uzasadnić wybór tej formy świadczenia) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

  

 

V. REALIZACJA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

  

Proszę o przekazanie stypendium na wskazany numer rachunku bankowego / spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej 

 

                          

 

 

VI. OŚWIADCZENIA DOT. OTRZYMYWANIA INNYCH STYPENDIÓW O CHARAKTERZE 

SOCJALNYM ORAZ „WYPRAWKI SZKOLNEJ” 

 

Oświadczam, że uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych 

□ nie                  □ tak ( należy wpisać jakie stypendium otrzymuje oraz jego wysokość) 

     

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

Oświadczam, że uczeń ubiega się o tzw. wyprawkę szkolną – specjalny program rządowy na dofinansowanie 

podręczników i materiałów edukacyjnych. 

□ nie                  □ tak 

 

Przyznanie i wypłata dofinasowania z rządowego programu „wyprawka szkolna” (na podstawie rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 

podręczników i materiałów edukacyjnych) uniemożliwia rozliczenie stypendium szkolnego na podstawie 

rachunków, faktur VAT lub oświadczeń tożsamych ze złożonymi w szkole.  

 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Gdańskie Centrum Świadczeń o ustaniu przyczyn, które 

stanowią podstawę ubiegania się o stypendium szkolne. 

 

 
 .....................................................................   ......................................................  ………………………………………………. 
 (miejscowość) (data) (podpis wnioskodawcy składającego oświadczenie) 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

1) Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego 

 

2) ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) ………………………………………………………………………………………………………………… 

 


