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Wniosek o przyznanie stypendium ……………………  
(wpisać odpowiednio: „socjalnego”, „konkursowego”)  

 

Przed wypełnieniem wniosku po raz pierwszy zapoznaj się z Zasadami przyznawania stypendiów i nagród… 

Wnioski o stypendium konkursowe składa się jednorazowo do 15 września pierwszego roku szkolnego. 

Wnioski o stypendium socjalne składa się co semestr: na 1. sem. do 15 września, na 2. sem. – do 15 lutego. 

W szczególnych sytuacjach wniosek o przyznanie stypendium od danego miesiąca może być składany do 15 dnia tego miesiąca. 

Wszystkie wnioski składa się bezpośrednio w sekretariacie Liceum. 

Proszę wypełniać czytelnie. Kwadraty � oznaczają miejsce do zaznaczenia wybranej odpowiedzi. 

Dane kandydata/tki do stypendium: 

Imię  Nazwisko  

� uczeń/nnica klasy:  � kandydat do LOZP 

rok szkolny / semestr � pierwszy � drugi od miesiąca  

Deklaracja dochodu rodziców/opiekunów prawnych kandydata/tki do stypendium  
za trzy miesiące przed złożeniem wniosku (wszystkie kwoty netto) 

 Ojciec/prawny opiekun Matka/prawny opiekun 

Z tytułu zatrudnienia   

Z tytułu renty lub emerytury   

Z innych źródeł   

Średni miesięczny dochód   

Dodatkowe uzasadnienie:  

 

Całkowity średni miesięczny dochód rodziny   zł 

Liczba osób utrzymujących się z tego dochodu  

Wiek dzieci   

� Wśród dzieci jest osoba niepełnosprawna 

Deklarowana kwota czesnego, którą rodzice mogą zapłacić:  zł 



Załączniki dokumentujące dochody lub stałe obciążenia finansowe 

 

Proszę o przyznanie stypendium socjalnego z powodu trudnej sytuacji materialnej. 
Zgodność z prawdą przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Miejsce, data Rodzice/prawni opiekunowie uczeń 

   

Oświadczenie składającego wniosek 

Oświadczam, że znane mi są Zasady przyznawania stypendiów i nagród Dyrektora  oraz zasady działania 

Komisji Stypendialnej w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. Księdza Stanisława Konarskiego 

w Krakowie. 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1. ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. 

zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych mojego dziecka/moich 

danych osobowych dla potrzeb rekrutacji do stypendium socjalnego przyznawanego w Liceum 

Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów w Krakowie. 

Miejsce, data 
podpis rodziców/prawnych opiekunów  

ucznia niepełnoletniego 

podpis ucznia 
pełnoletniego 

   

Opinia wychowawcy: 

Średnia ocen ze wszystkich 
przedmiotów z ostatniej klasyfikacji 

 
Ocena z zachowania z ostatniej 
klasyfikacji 

 

 

Opinia wychowawcy klasy  

 

 

Podpis wychowawcy klasy 

 

Data złożenia wniosku  Podpis przyjmującego  

Decyzja Komisji Stypendialnej 

Przyznano stypendium 
na okres 

 w wysokości  zł 

Nie przyznano 
stypendium z powodu 

 

Adnotacje 
 

Data rozpatrzenia wniosku 

  

 


