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MOPS Kędzierzyn-Koźle 

 
Załącznik nr ….… 

do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny .............../............... 
 

1. Dane osobowe ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne 

Nazwisko ucznia  

Imię ucznia  

Imię drugie ucznia  

Adres zamieszkania ucznia 

 

ul. ……………………………………………..……………, 47-…………. Kędzierzyn-Koźle 

 

Nazwisko i imię ojca  

Nazwisko i imię matki  

Data urodzenia ucznia  

Nr PESEL ucznia            

2. Informacja o szkole ucznia 

Pełna nazwa szkoły  

Typ szkoły 
(należy zaznaczyć wstawiając znak X) 

 
 

 szkoła podstawowa            szkoła branżowa II stopnia          liceum 
 liceum uzupełniające          liceum profilowane                     technikum 
 technikum uzupełniające    zasadnicza szkoła zawodowa      szkoła policealna 
 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy                              kolegium 
 szkoła branżowa I stopnia          

Miejscowość  Ulica  

Kod pocztowy  Województwo  

Klasa, do której uczęszcza uczeń 
w danym roku szkolnym  Maturalna  tak        nie 

3. Uczeń otrzymuje inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych (należy zaznaczyć właściwe wstawiając znak X) 

  tak (wówczas należy uzupełnić poniższe pola)                  nie 
Pełna nazwa instytucji, która przyznała stypendium  

Miesięczna wysokość stypendium w złotych  

Okres, na który przyznano stypendium 

 

 

od …………… 20…… roku do …………… 20…… roku 

 

4. Wniosek o stypendium szkolne dotyczy następującej formy pomocy – innej niż forma pieniężna: (należy zaznaczyć właściwe wstawiając znak X) 

   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 (językowych, plastycznych, muzycznych, w wyjazdach 
na „zieloną szkołę”, w wycieczkach edukacyjnych organizowanych przez szkołę), 

   pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, zeszytów, tornistrów (plecaków), strojów sportowych, pomocy naukowych 
lub innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, 

   całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych 
oraz słuchaczy kolegiów). 

 

5. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 kodeksu karnego potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych we 
wniosku. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

             Kędzierzyn-Koźle, dnia …................ 20…... r. 
                                                                                              

 
………………………….…….…………. 

czytelny podpis wnioskodawcy 
 

6. Pouczenie 
1. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny „kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności  od 3 miesięcy do lat 8”. 
2. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji  art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż: 
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, 
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mops-kkozle.pl, 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz innych przepisów prawa, które stanowią podstawę działania MOPS,  
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- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym 
wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej   w Kędzierzynie-Koźlu, 
- posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
- podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
skutkować będzie odmową  realizacji działań ze strony MOPS związanych z Pani/Pana sprawą 
- dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

Podpis wnioskodawcy o zapoznaniu się z treścią pouczenia:    …..……………………….…….…………. 
                                                                                                                              czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 


