
   Lubin, dnia.....-......-..............
-----------------------
Nr decyzji (wypełnia MOPS)    

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia
wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego jego przyznanie

Wnioskodawca
(należy zaznaczyć stawiając znak „X”)

����  Rodzic            ����  Pełnoletni uczeń              ����  Dyrektor szkoły

Dane osobowe i adres zamieszkania ucznia

Nazwisko i imię ucznia

Data urodzenia

PESEL ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Nr konta bankowego, na
które ma być przekazane
stypendium

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

Miejsce zamieszkania
Kod

pocztowy

Ulica
Nr

domu

Nr telefonu domowy komórkowy

Adres stałego zameldowania, jeżeli jest
inny niż adres zamieszkania

Potwierdzenie uczęszczania ucznia do szkoły
(realizacja obowiązku szkolnego lub nauki)

Nazwa i adres szkoły 

Telefon

Klasa do której uczęszcza
uczeń w roku szkolnym

........./........
Maturalna

�  Tak

�  Nie
Pieczęć szkoły Podpis Dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej



Informacje uzasadniające przyznanie pomocy materialnej w rodzinie:

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

 Do wniosku załączam odpowiednio  zaświadczenia  o dochodach NETTO  uzyskanych w miesiącu
 poprzedzającym złożenie wniosku, tj. :

                        * (właściwe podkreślić)

1. zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub 
innych umów np. zlecenia, o dzieło itp.,

2. zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub
bez prawa do zasiłku),

3. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy,

4. zaświadczenie  z  urzędu  gminy  albo  oświadczenie  o  powierzchni  gospodarstwa  rolnego  
w hektarach przeliczeniowych,

5. odcinek renty/emerytury,

6. oświadczenie  członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych/
sezonowych,

7. dokumenty  poświadczające  przejściowo  trudna  sytuacje  materialną  z  powodu  zdarzenia
losowego:
….............................................................................................................................

8. inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów ( np. wyroki sądowe określające wysokość
zasądzonych alimentów): 

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

Świadczenia  otrzymywane  z  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  należy  uwzględnić
w zestawieniu dochodów gospodarstwa domowego (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzin-
ny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny).

Zasiłek może być przyznany w przypadku:
– śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
– klęski żywiołowej,
– wydatków związanych z długotrwałą chorobą ( ucznia , czy w rodzinie)
– innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny  uprawnieni  są uczniowie, którzy  zamieszkują na terenie
gminy miejskiej Lubin oraz zaistniało w rodzinie ww zdarzenie losowe.



Zasiłek  szkolny  może być  przyznany  w formie  świadczenia  pieniężnego na  pokrycie  wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 
Świadoma/y  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  nieprawdziwych  danych  oświadczam,  że

moja rodzina składa się z …………… osób,  pozostających we wspólnym gospodarstwie

domowym

L.p. Nazwisko i imię Stopień 
pokrewieństwa
rok urodzenia

Status
zawodowy*

Źródło pochodzenia
dochodu 
(np. zatrudnienie,
renta, świadczenie
MOPS  itp.)

Dochód netto**/***

1 Wnioskodawca

2

3

4

5

6

7

Łączny dochód netto gospodarstwa domowego 

Średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego  na 1 osobę 

*pracujący,  uczeń,  student,  bezrobotny,  emeryt,  rencista,  prowadzący  własną  działalność  gospodarczą,
gospodarstwo rolne.

**  za  dochód uważa się  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,

pomniejszoną o:

• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

***  osoby  prowadzące  własną  działalność  gospodarczą  przedstawiają  dochody  za  rok  poprzedni

zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego.

Wypłata zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od
uprzedniego  złożenia  oryginałów  faktur  i  rachunków  potwierdzających  poniesienie  kosztów
związanych z procesem edukacyjnym ucznia do wysokości przyznanego zasiłku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z przyznawania pomocy
materialnej dla uczniów.

   Miejscowość, data                                      czytelny podpis Wnioskodawcy

Lubin,................................                       ..........................................................


