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Міський центр допомоги родині в місті Ополе, 45-072 Opole, ul. Armii Krajowej 36 

 
ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ 

НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК …………./……………. 

 

I. ЗАЯВНИК 

 батьки, законний опікун        повнолітній учень         директор школи, коледжу, осередку 

 
 
 

II. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЗАЯВНИКА 

Прізвище: Ім'я: 

PESEL: Номер посвідчення особи: 

Адреса проживання (поштовий індекс, місто, вулиця, номер будинку, номер квартири): 
 

 

Телефонний номер: Адреса e-mail: 

 
 
 

III. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ УЧНЯ 

Прізвище: Ім'я: 

PESEL: 

Адреса проживання (поштовий індекс, місто, вулиця, номер будинку, номер квартири): 
 
 

 
 

IV. ДАНІ СІМ'Ї 

Nr. Прізвище та ім'я Дата 

народження 
Ступінь 

рідства з 
учнем 

Джерело 
доходу * 
(місце 

роботи або 
навчання) 

Розмір місячного доходу (чистого) з 
місяця** 

Попереднього, 
перед 

заповненням 
заяви 

заповнення 
заяви 

(заповнювати 
ТІЛЬКИ у разі 

втрати доходу) 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

   РАЗОМ   

 

Сім’я – це родичі чи неспоріднені люди, які живуть разом і ведуть господарство. 
 

* кожне джерело доходу, за винятком допомоги, що виплачується від MOPR в Ополе, має бути 
документально підтверджене;       
** у разі отримання протягом 12 місяців, що передують місяцю подання заяви, одноразового доходу, що 
перевищує п’ятикратний розмір критерію доходу сім’ї, до суми цього доходу додається 1/12 до доходу 
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особи, яка його одержала, і зазначеного у таблиці вище, у разі отримання одноразового доходу за період 
сума цього доходу включається до доходу особи за період, за який отримано дохід. 

Члени моєї сім’ї зобов’язані сплачувати аліменти іншим особам, які не є 

членами сім’ї 

Nr. Прізвище та ім'я аліменто зобов'язаного 
Місячна сума аліментів, наданих 

іншим людям * 

1.   

2.   

 

* У разі сплати аліментів іншим особам, які не є домогосподарством, необхідно додати рішення суду, яке 
зобов’язує їх сплачувати аліменти, та документи, що підтверджують сплату, наприклад, платіжні 
доручення, перекази. 
 

V. ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВАЖКЕ СТАНОВИЩЕ СІМ'Ї 
     (відзначте відповідне) 

 безробіття  важка або тривала хвороба 

 інвалідність 
 відсутність навичок виконання опікунської та 

виховної функцій 

 багатодітність  алкоголізм 

 неповна родина  наркотична залежність 

 інша випадкова подія (які?): ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ІНШИХ СТИПЕНДІЙ СОЦІАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРУ З ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ, ЯКІ ПРИЗНАЧУЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 
(відмітити відповідне) 

 ТАК (необхідно заповнити таблицю нижче)  НІ 

 Назва установи, яка присудила стипендію: …………………………………………………………………………. 

 Місячний розмір стипендії: ……………………………………………………………………………………………… 

 Період, за який призначено стипендію: ……………………………………………………………………………………. 
 

VII. ПРОПОНОВАНА ФОРМА НАДАННЯ СТИПЕНДІЇ 

Виберіть форму, яка вам більше подобається 

1.  

повне або часткове покриття витрат на участь у оплачуваних навчальних заходах, у тому числі 
компенсуючих заняттях, що виходять за межі заходів, які проводяться в школі в рамках навчального 
плану, а також участі в оплачуваних освітніх заходах, що проводяться поза школою, що стосуються, 
зокрема: 
a) придбання підручників, літератури, енциклопедій, словників, комп'ютерних програм та інших 

навчальних посібників, 
b) придбання шкільного приладдя та посібників, ранців, одягу для уроків фізкультури та іншого 

обладнання для учнів, необхідного для школи, 
c) плата за участь у шкільних екскурсіях, відвідуваннях (походах) кінотеатрів, театрів, інших заходів, 

організованих школою, 
d) плата за участь у заняттях з іноземної мови або інших освітніх заходах; 

2.  

матеріальна допомога на освіту, зокрема: 
a) придбання підручників та літератури, необхідної для навчального процесу, 
b) придбання шкільного приладдя, зокрема спортивного одягу чи взуття, шкільного приладдя, 
c) придбання місячних проїзних квитків для проїзду до школи або для позакласних заходів; 

3.  
повне або часткове покриття витрат, пов’язаних з навчанням поза місцем проживання учнів 
загальноосвітніх шкіл та коледжів соціальних працівників, у тому числі витрат на проїзд до школи, 
проживання в гуртожитку чи будинку-інтернаті. 

4.  

грошова допомога (будь ласка, вкажіть причини, що виправдовують цю форму): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Шкільна стипендія може бути призначена у вигляді грошової допомоги, якщо орган (MOPR), 
який призначає стипендію, визнає неможливим або безцільним призначення стипендії у 

зазначених вище формах. 
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У вищезазначеному випадку прошу о перерахування стипендії на мій банківський рахунок: 

 
 Заявника                            Довірена особа (додати довіреність) 

 Особа, яка має право на отримання пільг (додати дозвіл) 

 Прізвище та ім'я: 

 
Номер банківського 
рахунку: 

                          

 
У разі отримання стипендії у вигляді грошової допомоги заявник може бути зобов’язаний 
протягом строку, зазначеного в рішенні про призначення вищезазначеної допомоги, 
підтвердити понесені витрати шляхом пред’явлення рахунків. Дозволяється подавати 
декларацію про витрати, понесені на освітні цілі згідно зі ст. 75 § 2 Закону від 14 червня 1960 р. 
Кодексу адміністративного судочинства, якщо є обґрунтування щодо неможливості подання 

рахунків. 
 
 

VIII. ДЕКЛАРАЦІЇ 

- Я заявляю, що для студента, про якого йдеться в п. III  не звертаюся / звертаюся і не отримую 

/ отримую (викреслити необхідне) соціальної стипендії в іншій гміні. 

- Я заявляю, що моя сім'я не користується / користується (викреслити необхідне) пільгами центру 

соціального захисту населення * 

 

- Я заявляю, що в навчальному році …………/………… дитина: ………………………………………………………………… 

                                                                                                        (ім'я та прізвище студента/слухача) 

є/буде студентом/слухачем (викреслити необхідне) в ………………………………………………………………………… 

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

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

(повна назва відповідної школи, адреса та тип школи, наприклад, початкова школа, загальноосвітня середня 

школа, технічна середня школа, промислова початкова або середня школа) 

в класі ……………. 

 

- Заявляю, що наведені вище дані відповідають дійсності. 

- Повідомляю, що у разі призначення шкільної стипендії у вигляді грошового забезпечення 

в навчальному році вона буде використана для покриття витрат, пов’язаних з навчальним 

процесом учня, зазначеного у заяві. 

- Мені відомо о притягнені до кримінальної відповідальності за подання 

недостовірної декларації. 

- Зобов'язуюсь негайно повідомити Міський центр допомоги сім'ї в Ополе про припинення 

підстав для призначення шкільної стипендії. 

- Я зобов'язуюсь збирати особисті рахунки, що підтверджують доцільність витрат, і 

пред'являти їх на кожну вимогу Муніципального центру допомоги сім'ї в Ополе, а також 

зобов'язуюсь негайно повідомляти MOPR в Ополе у разі зміни адреси та інших змін, що 

впливають на право на отримання шкільна стипендія. 

* Якщо ви отримуєте періодичну допомогу (не менше двох місяців) або постійну допомогу, будь ласка, 

вкажіть суми в пункті IV заяви.  
 
 
 
 

     ..............................     ................................................... 
(дата)            (підпис одного з батьків/законного представника або  

                                                                       повнолітнього учня)  
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П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

1. Шкільну стипендію можуть отримати особи, які проживають у місті Ополе: 
1) учні державних шкіл, недержавних і недержавних мистецьких шкіл з правами державних мистецьких шкіл і студенти 
коледжів соціальних служб - до закінчення навчання, але не довше ніж до 24 років, а учні державних шкіл. а 
недержавні реабілітаційно-освітні центри - до завершення виконання обов'язку навчання. 
2. Шкільна стипендія може бути призначена студенту, який перебуває у скрутному матеріальному становищі, 
спричиненому низьким рівнем доходу на одну особу в сім’ї, зокрема, якщо в сім’ї є: безробіття, інвалідність, важка або 
тривала хвороба, багатодітність, нездатність до повноцінної роботи. виховні та опікунні функції, алкоголізм або 
наркоманія, а також коли сім'я неповна або коли сталася випадкова подія. 
3. Місячний розмір доходу на одну особу в сім'ї учня, що дає право претендувати на отримання шкільної стипендії, не 
може перевищувати розміру, зазначеного у ст. 8 пар. 1 пункту 2 Закону про соціальну допомогу.  
4. Доходом є сума місячних доходів за місяць, що передує поданню заяви, або у разі втрати доходу за місяць, у якому 
подано заяву, незалежно від назви та джерела доходу, якщо інше не встановлено законом, за вирахуванням: 
1) щомісячний податок на доходи фізичних осіб та витрати, що не підлягають оподаткуванню; 
2) внески на медичне страхування, зазначені в положеннях про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів, 

і соціальне страхування, зазначені в окремих положеннях; 
3) розмір аліментів, що надаються іншим особам. 
5. До місячного розміру доходу не включаються: одноразова грошова соціальна допомога, спеціальна допомога, 
матеріальна допомога соціального або заохочувального характеру, призначена на підставі положення про освіту, розмір 
натуральної допомоги, допомога. на які безробітний має право відповідно до положень про сприяння 
працевлаштуванню та ринкових інститутів праці для виконання суспільно корисної праці, грошової допомоги та 
матеріальної допомоги, зазначених у положеннях Закону від 20 березня 2015 року про активістів анти- комуністична 
опозиція та особам, репресованим за політичними мотивами, та фінансова допомога, зазначена у ст. 2 Закону від 24 
січня 1991 року «Про ветеранів та окремих осіб, які є жертвами репресій і післявоєнного періоду», у статті 7а (2) 
Закону від 2 вересня 1994 року. про грошове забезпечення та права військовослужбовців альтернативної військової 
служби, які примусово працюють на вугільних шахтах, кар’єрах, заводах уранової руди та будівельних батальйонах, у 
статті 5а (2) Закону від 31 травня 1996 року. про людей, депортованих на примусові роботи та ув’язнених у трудових 
таборах Третім Рейхом і Союзом Радянських Соціалістичних Республік, у статті 10a (2) Закону від 16 листопада 2006 р. 
про грошову допомогу та права особам, які є незрячими громадянами, постраждалими під час бойових дій та у статті 10 
(2) Закону від 20 березня 2015 року. про діячів антикомуністичної опозиції та репресованих за політичними мотивами; 
дохід від площі сільськогосподарських угідь менше 1 конвертованого га; освітня допомога, зазначена в Законі від 11 
лютого 2016 р. «Про державну допомогу на виховання дітей», та допомога по догляду за дитиною, зазначена в Законі 
від 9 червня 2011 р. «Про підтримку сім’ї та прийомної сім’ї», грошова допомога, зазначена у ст. 8а пар. 1 Закону від 7 
вересня 2007 р. про Карту поляка грошові виплати, призначені згідно зі ст. 9 Закону від 22 листопада 2018 р. на 
могилах ветеранів боротьби за свободу і незалежність Польщі спеціальна відзнака прем’єр-міністра, надана на підставі 
ст. 31а Закону від 8 серпня 1996 р. про Раду Міністрів; фінансова допомога репатріантам, про яку йдеться в Законі від 9 
листопада 2000 р. про репатріацію; фінансові ресурси, виділені в рамках дій державних органів для поліпшення якості 
повітря або захисту навколишнього середовища; відшкодування витрат, зазначених у частині 1 статті 39а Закону від 14 
грудня 2016 р. - Освітнє право.  
6. Учень, який отримує іншу соціальну стипендію з державних коштів, може отримати шкільну стипендію в розмірі, який 
разом з іншою соціальною стипендією з державних коштів не перевищує двадцятикратного розміру, зазначеного у ст. 6 
пар. 2 п. 2 Закону про сімейні допомоги, а для студентів коледжів соціальних служб - у вісімнадцятикратному розмірі, 
зазначеному в ст. 6 пар. 2 п. 2 Закону про сімейні допомоги. У разі перевищення зазначеної вище суми стипендія не 
призначається. 
7. Заявки на отримання шкільної стипендії слід подавати до 15 вересня відповідного навчального року та у випадку: 
1) учнів шкіл, у яких навчально-виховна робота розпочинається з першого робочого дня лютого, - до 15 лютого 
відповідного навчального року; 
2) студенти коледжів соціальних працівників - до 15 жовтня даного навчального року.  
8. В обґрунтованих випадках заяву на стипендію можна подати після закінчення терміну, зазначеного в пункті 7. До 
заяви необхідно додати заяву про причину подання заяви після закінчення терміну.  
9. До заяви додається довідка або декларація про чистий дохід за місяць, що передує зверненню, або у разі втрати 
доходу за місяць, у якому подано заяву, у т.ч.: 
1) довідки або декларації про чистий дохід (винагорода за працю, пенсія за вислугу років, пенсія по інвалідності, 
допомога по безробіттю) окремими членами спільного домогосподарства, як зазначено в заяві; 
2) для безробітних, які не зареєстровані в районній службі зайнятості - письмова заява про безробіття; 
3) відомості про розмір отриманих аліментів; 
4) у випадку людей, які займаються несільськогосподарським бізнесом: 
a) оподатковується податком на доходи фізичних осіб на умовах, визначених положеннями про податок на доходи 
фізичних осіб - доходом є дохід від такої діяльності, зменшений на оподатковувані витрати, тягар належного податку, 
визначеного положеннями про податок на доходи фізичних осіб та внесків. 

для медичного страхування, зазначеного в положеннях про медичні виплати, що фінансуються з державних коштів, 
пов’язаних із провадженням цієї діяльності, та внесків на соціальне страхування, які вираховуються з доходу, не 
включеного до оподатковуваних витрат, зазначених в окремих положеннях, однак дохід визначається шляхом ділення 
сума доходу від провадження підприємницької діяльності, відображена в податковій декларації, поданій за попередній 
календарний рік за кількість місяців, в яких платник податку здійснював діяльність, а якщо він не провадив 
підприємницьку діяльність, - сума доходу, заявлена в декларації цієї особи. 
(сума доходу від несільськогосподарської підприємницької діяльності у разі провадження оподатковуваної діяльності за 
принципами, визначеними положеннями про ПДФО, визначається на підставі довідки керівника відповідної податкової 
інспекції, яка містить відомості про на суму: доходу, витрат, що не підлягають оподаткуванню, різниці між доходом і 
витратами на його отримання, доходу з джерел, відмінних від несільськогосподарської економічної діяльності, 
вирахуваних із доходу внесків на соціальне страхування, належного податку, вирахуваних з податку внесків на 
медичне страхування, пов’язаних із несільськогосподарська підприємницька діяльність); 
b) оподатковується за принципами, викладеними в положеннях про єдину ставку прибуткового податку на певні 
доходи, отримані фізичними особами - доходом є сума, заявлена в декларації цієї особи 
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(сума доходу від несільськогосподарської господарської діяльності у разі провадження господарської діяльності на 
засадах, визначених положеннями про фіксовану ставку оподаткування доходів окремих доходів фізичних осіб, 
визначається на підставі довідки, виданої керівника відповідної податкової інспекції, що містить інформацію про форму 
оподаткування та на підставі підтвердження сплати внесків в установі соціального страхування); 
5) офіційне підтвердження розміру господарства, вираженого в перерахованих гектарах; 
6) письмова декларація про інші отримані чисті доходи. 
10. Заяви, зазначені у пункті 9, подаються під страхом кримінальної відповідальності за надання неправдивих свідчень. 
Особа, яка подає декларацію, зобов’язана включити в неї пункт «Про кримінальну відповідальність за подання 
недостовірної інформації».  
11. Дохід від несільськогосподарської економічної діяльності та конверсійних гектарів, а також з інших джерел 
додається. 
12. Батьки учня, який отримує шкільну стипендію, та інші заявники зобов’язані негайно повідомити міський 
центр допомоги сім’ї в Ополі про припинення причин, які були підставою для призначення шкільної 
стипендії, наприклад, зміна місця проживання учня, припинення навчання студентом, підвищення доходів 
сім'ї студента.. 
13. Учнівська стипендія припиняється або скасовується у разі припинення причин, що були підставою для її 
призначення.  
14. Дебіторська заборгованість за неправомірно отриману шкільну стипендію підлягає стягненню згідно з положенням 
про виконавче провадження в адміністрації. 

 
 
 

                                         ..............................     .................................................. 
                          (дата)                         (підпис одного з батьків/законного представника або  
                                                                                                                                                               повнолітнього учня)  

 

 

Інформація про обробку даних: 

1) Контролер даних: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie з місцезнаходженням на вул. Armii Krajowej 36, 45-

071 Opole. 
2) З усіх питань, пов’язаних із захистом даних, ви можете звертатися до уповноваженого із захисту даних 

за адресою: iod@mopr.opole.pl 
3) Дані будуть оброблені для розгляду заявки на отримання шкільної стипендії та прийняття рішення. 
4) Дані оброблятимуться на підставі ст. 6 пар. 1 л. c) RODO у зв’язку з ст. 90d Закону від 7 вересня 1991 

р. «Про систему освіти» та Закону від 14 червня 1960 р. Кодексу адміністративного судочинства. Дані 
щодо номера телефону та адреси електронної пошти оброблятимуться за згодою, тобто їх надання є 
добровільним. 

5) Дані зберігатимуться 10 років. 
6) Одержувачами даних будуть суб’єкти, з якими розпорядник уклав договори доручення. 

7) Ви маєте права на умовах, визначених RODO на: 

a) Доступ до персональних даних 

b) Виправлення даних 

c) Портативність даних 

d) Видалення даних 

e) Обмеження обробки даних 

f) Подання скарги до контролюючого органу – Управління захисту персональних даних, вул. Stawki 2 

00-193 Варшава 

8) Надання даних є необхідним для прийняття та реалізації заявки, якщо дані не будуть надані, стипендія 

може бути не призначена. Надання даних щодо номера телефону та адреси електронної пошти є 
добровільним.  

9) У зв’язку з обробкою даних на підставі згоди (номер телефону та адреса електронної пошти) ви маєте 
право відкликати цю згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, яка була здійснена 

на основі згоди до його вилучення. 
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