
.....................................................                                          Solec Kujawski, dnia ........................ 
           /imię i nazwisko wnioskodawcy/1) 

 
.....................................................                                                           BURMISTRZ  

                                                                            SOLCA KUJAWSKIEGO 
..................................................... 
                     /adres zamieszkania/ 

 

W N I O S E K 2)
 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  
NA OKRES: od 01 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 roku 

 
 

I. DANE OSOBOWE UCZNIA/SŁUCHACZA ubiegającego się o stypendium: 
 

Nazwisko  

Imię  

Data i miejsce urodzenia  

Imiona i nazwiska rodziców 
lub opiekunów prawnych 

ojca  matki 

Adres zamieszkania ucznia/słuchacza 

Miejscowość Kod pocztowy Ulica 
Numer 
domu 

Numer 
mieszkania 

   -       
 

 
 

II. DANE SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ/SŁUCHACZ: 
 

Nazwa szkoły, adres Klasa/rok studiów 

  

  
 

III. SPEŁNIANIE KRYTERIÓW UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM 
       (w odpowiednim miejscu wstawić X, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami) 

 

1 rodzina ma niskie dochody na osobę (nie więcej niż 528 zł na osobę)*  
Ilość zał. 

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

2 w rodzinie występuje bezrobocie*  
Ilość zał. 

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

3 w rodzinie występuje niepełnosprawność*  
Ilość zał. 

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

4 w rodzinie występuje ciężka lub długotrwała choroba*  
Ilość zał. 

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

5 w rodzinie występuje wielodzietność*  
Ilość zał. 

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

6 w rodzinie występuje brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych*  
Ilość zał. 

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

7 w rodzinie występuje alkoholizm lub narkomania*  
Ilość zał. 

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

8 rodzina jest niepełna*  
Ilość zał. 

............ 
* należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 
 
 



IV. WNIOSKOWANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 

       (w odpowiednim miejscu wstawić X) 
 

1 
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, 
w tym wyrównawczych, 

 

2 
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wkraczających poza zajęcia 
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 

 

3 
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 
poza szkołą, 

 

4 całkowitego lub częściowego pokrycia innych kosztów o charakterze edukacyjnym,  

5 pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników,  

6 
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania (tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych) 

 

7 
świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych 
(tylko w przypadku braku możliwości zrealizowania form wymienionych w poz. 1- 6, należy dołączyć 
dodatkowe uzasadnienie) 

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące wnioskowanego świadczenia:  .............................................................. 

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

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

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

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

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

 

V. INFORMACJA O SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIA/SŁUCHACZA 
 

1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym: 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 

Stopień pokrewieństwa 
(ojciec, matka, 
rodzeństwo) 

Miejsce zatrudnienia lub nauki 
(nazwa zakładu/szkoły/uczelni/ośrodka) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 



2. Oświadczam, że źródła dochodu netto3) w mojej rodzinie za miesiąc ............................ 2021r. 
(należy podać łącznie dochody uzyskane przez wszystkich członków rodziny pozostających 
we wspólnym gospodarstwie domowym) są następujące: 

 

Rodzaj dochodu Kwota netto 

Wynagrodzenie za pracę: 
 
 

Świadczenia rodzinne: 
 
 

Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, 
świadczenia przedemerytalne: 

 
 

Zasiłki z pomocy społecznej: 
 
 

Dodatek mieszkaniowy: 
 
 

Alimenty i świadczenia alimentacyjne: 
 
 

Zasiłek dla bezrobotnych: 
 
 

Dochody z gospodarstwa rolnego (przyjmuje się, że miesięczny dochód 
netto z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł): 

 
 

Dochody z działalności gospodarczej: 
 
 

Inne dochody: 
 
 

                                                                                             Razem: 
 
 

               Średni dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie: 
 
 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

                          ............................................ 
                                           (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

3. W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej należy 
dostarczyć zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej. 
 

 Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wynosi: 
 

 
 
 

 
 
 

4. Uczeń/słuchacz pobiera, nie pobiera* stypendium o charakterze socjalnym przyznane przez 

……............................................................... w wysokości  …………. zł miesięcznie. 

 *(niepotrzebne skreślić)  

 
 



________________________________________________________________________________________________________                                                            
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
 

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia we wniosku o przyznanie stypendium 
szkolnego. 

2. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię Burmistrza Solca Kujawskiego o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania pomocy materialnej – zgodnie z art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 
roku, poz. 1327 z późn. zm.).  

 

    ..............................................                      ............................................ 
     (miejscowość i data)                                               (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Do wniosku załączam*4): 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – szt. ....... 

oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – szt. ....... 

zaświadczenie o wysokości dochodów z zakładu pracy – szt. ....... 

oświadczenie o wysokości dochodów – szt. ....... 

decyzję lub odcinek wypłaty świadczeń rodzinnych – szt. ....... 

odcinek emerytury/renty/świadczenia przedemerytalnego – szt. ....... 

decyzję o przyznaniu zasiłku z ośrodka pomocy społecznej – szt. ....... 

decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – szt. ....... 

zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości zasiłku lub o pozostaniu bez prawa do zasiłku – szt. ....... 

zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie ha przeliczeniowych socjalnych (dotyczy gruntów położonych na terenie innych gmin) – szt. ....... 

zaświadczenie o pobieranych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych – szt. ....... 

inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny –  szt. ....... 

inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów do przyznania stypendium – szt. ..... 

*właściwe zaznaczyć 



Telefon kontaktowy  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. numeru telefonu kontaktowego celem kontaktów w 
sprawach realizacji stypendium. 

 

    ..............................................                      ............................................ 
     (miejscowość i data)                                               (czytelny podpis wnioskodawcy) 

__________________________________________________________________________ 
 

Wypełnia organ przyznający stypendium: 

 Tak Nie 

Stwierdza się poprawność wypełniania wniosku   

Przyznaje się pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego   

Ustalona wysokość stypendium szkolnego w zł  

Formy realizacji przyznanego stypendium (w odpowiednim miejscu wstawić X) 

1 
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, w tym 
wyrównawczych,  

2 
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wkraczających poza zajęcia realizowane w szkole w 
ramach planu nauczania,  

3 całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  

4 całkowitego lub częściowego pokrycia innych kosztów o charakterze edukacyjnym  

5 pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników,  

6 całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,   

7 świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych   

 
Wydano decyzję administracyjną nr .......................                                    
 

Solec Kujawski .........................................     ........................................................ 
       (data)                                                                    (podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację danych) 

 

             2021/2022



 

WYJAŚNIENIA DLA WNIOSKODAWCY WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
 

1) Wnioskodawcą mogą być:  1. rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/słuchacza, 
                                          2. pełnoletni uczeń/słuchacz samodzielnie, 
                                          3. dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b                

ust. 3 pkt.2. 
2) Dodatkowe informacje dla wnioskodawcy: 

 

1. Stypendia szkolne na podstawie dyspozycji art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1327 z późn. zm.) przysługują: 1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych 
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 2) wychowankom publicznych i niepublicznych 
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;  
gdy dochód netto na 1 osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczy kwoty 
528 zł. 

 

2. Uczniowie i słuchacze zainteresowani uzyskaniem pomocy stypendialnej i spełniający kryteria, o których mowa 
w pkt. 1, składają wnioski do Burmistrza Solca Kujawskiego (Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7) nie później niż 
do 15 września danego roku szkolnego (w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, 
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego). 
 

3) Za dochód, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), uważa się: 
1. Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, 
w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; b) składki na ubezpieczenie 
zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia 
społeczne określone w odrębnych przepisach; c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
2. Do dochodu ustalonego zgodnie z pkt 1 nie wlicza się: a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; b) zasiłku 
celowego; c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie 
oświaty; d) wartości świadczenia w naturze; e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; f) świadczenia pieniężnego, 
o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319  i 1578), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 517), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom 
zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach 
budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 619), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy 
przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1168), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 
przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2020 r. poz. 684) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; 
g) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; h) świadczenia wychowawczego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), oraz dodatku 
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 821); i) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1598); j)  świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 
o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529); k) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów 
przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. 
poz. 568 i 695); l) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1472); ł) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, 
mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego; m) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a 
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762). 
2a. W przypadku dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej na potrzeby ustalenia prawa 
do świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2 powyższej ustawy, 
w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 
i 2473 oraz z 2020 r. poz. 252). 
3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się 
przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym 
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz 
odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi 
w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu 
podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, 
a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 
b)  opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 
4. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie 
z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w pkt. 3 lit. a, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej 
pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich 
wykazanych w nich dochodów. 
 
 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1173326:part=a8u3p2:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1173326:part=a8u3p2:nr=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1173326:part=a8u5p1:nr=4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1173326:part=a8u5p1:nr=9&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1173326:part=a8u5p1:nr=5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1173326:part=a8u5p1:nr=6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1173326:part=a8u5p2:nr=7&full=1


5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej 
na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: a)  przychodu; b)   kosztów 
uzyskania przychodu; c)   różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; d)   dochodów z innych źródeł 
niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w pkt. 4; e)   odliczonych od dochodu składek 
na ubezpieczenia społeczne; f)   należnego podatku; g)   odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne 
związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.  
6.  Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych 
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się 
na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie 
opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
7. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. 
8. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 
9. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia 
z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: a)  kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, b)  kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód 
został wypłacony. 
10. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie 
osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. 

      11. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego 
Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 

 
4) W wyniku wejścia w życie  zmian ustawowych, od dnia 1 lipca 2011 roku: 

a) dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko, tak jak dotychczas, zaświadczenie 
o wysokości dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku w oświadczeniu konieczne jest zawarcie 
klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty, o następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; 

b) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu 
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku w oświadczeniu konieczne jest zawarcie 
klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

 
W przypadku składania wniosków dla kilku uczniów, należy złożyć wnioski oddzielnie dla każdego ucznia, natomiast 
wymagane załączniki do wniosku należy złożyć w jednym egzemplarzu przy dowolnym wniosku. 
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