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Lipie, dn. ..................................2019 r. 
 
 

 
 

             

 

 

 

 

       
 

 

WNIOSEK 

 o przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym w formie  zasiłku szkolnego  dla: 

 

L.p. 
Nazwisko i imię ucznia  
Adres zamieszkania 

Data i miejsce 
urodzenia  

Nazwa i adres szkoły Klasa 

1 
   

  

Pesel            

2 

Nazwisko i imię ucznia  
Adres zamieszkania 

Data i miejsce 
urodzenia 

Nazwa i adres szkoły Klasa 

   
  

Pesel            

3 

Nazwisko i imię ucznia  
Adres zamieszkania 

Data i miejsce 
urodzenia 

Nazwa i adres szkoły Klasa 

   
  

Pesel            

4 

Nazwisko i imię ucznia  
Adres zamieszkania 

Data i miejsce 
urodzenia 

Nazwa i adres szkoły Klasa 

   
  

Pesel            

5 

Nazwisko i imię ucznia  
Adres zamieszkania 

Data i miejsce 
urodzenia  

Nazwa i adres szkoły Klasa 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Pesel            
 

..................................................................................................................
(nazwisko i imię wnioskodawcy) 

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

adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, kod poczt., poczta) 

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

adres zameldowania (miejscowość, ulica, nr domu, kod poczt., 

poczta) 

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

                                   numer dowodu osobistego 

……………….……………………………………………………………       
numer telefonu 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

........ 

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

(nr dowodu osobistego) 
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Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacja materialną z powodu zdarzenia losowego  
(z podaniem daty zdarzenia): 

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

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

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

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

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

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

 
Pożądana forma zasiłku szkolnego (zakreślić odpowiedni prostokąt):  

❑ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym ( zakup niezbędnych podręczników, przyborów 

szkolnych, stroju gimnastycznego, obuwia sportowego dla ucznia: ......................................................... 

❑ forma pieniężna na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym dla ucznia: 

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

 

Oświadczenie wnioskodawcy o liczbie osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe  
i o wysokości dochodów netto uzyskiwanych w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:      

 

Lp Nazwisko i imię 
Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy / nauki / informacja o 
statusie bezrobotnego, otrzymywaniu 

renty/emerytury/alimentów/zasiłków itp. 

Wysokość 
dochodu 
netto w zł 

1. 
 
 

 
 

   

2. 
 
 

 
 

   

3. 
 
 

 
 

   

4. 
 
 

 
 

   

5. 
 
 

 
 

   

6. 
 
 

 
 

   

7. 
 
 

 
 

   

8. 
 
 

 
 

   

 Dochód miesięczny uzyskiwany z gospodarstwa rolnego: ilość ................. ha przel. x 308,00zł 
 

 

Wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób  

(należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość alimentów) 

 

Średni łączny dochód na osobę w rodzinie wynosi: 
 

Łączny dochód netto ................................ zł    ٪    ...........        =    .............................. zł 
                                                        /ilość osób w rodzinie/ 
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 Jeśli uczeń korzysta z innego rodzaju stypendium o charakterze socjalnym należy podać:  rodzaj stypendium, 
organ przyznający stypendium, okres na jaki zostało ono przyznane i miesięczną wysokość stypendium  

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

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

 

 
 

Numer konta bankowego (jeśli wnioskodawca posiada) : 

                          

W banku : ............................................................................................................................................. 

D o  w n i o s k u  z a ł ą c z a m  :  

 
W przypadku, jeśli rodzina nie korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
dołącza konieczne dokumenty : 

❑ Inne dokumenty (wymienić ilość i rodzaj dokumentów uzasadniających prawo do uzyskania pomocy) : 

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

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

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

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

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

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

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

  Pouczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji  procesu przyznania pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych  /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1000/. 

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Art.233 K.K. § 1 – Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu  prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
 
 
             

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

 

Opinia  ośrodka o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej 
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O B J A Ś N I E N I A : 
Podstawy prawne dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym: 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1481)  Rozdział 8a; 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019  roku, poz.1507); 
Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Lipie. 

Wyciąg z ustawy o systemie oświaty  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.1481) 
Art. 90e 
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu  zdarzenia losowego. 
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych 

z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, 
niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. 

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
 

Wyciąg Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 12 sierpnia 2015r.  w sprawie regulaminu określającego  
zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Lipie   
§ 15   

2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego, w szczególności: 

a) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, 
b) choroby w rodzinie ucznia, 
c) śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia, 
d) innych nieszczęśliwych zdarzeń (np. częściowa lub całkowita utrata mienia rzeczowego z powodu pożaru, 

powodzi), których wystąpienie spowodowało pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. 
3. Zdarzenie losowe, które stanowi podstawę przyznania zasiłku szkolnego powinno być udokumentowane w 

formie protokołu, zaświadczenia lub innego dokumentu dołączonego do wniosku o przyznanie zasiłku 
szkolnego. 

6. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym, poprzez refundację poniesionych przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia 
wydatków, po przedłożeniu dowodów potwierdzających poniesienie tych wydatków. 
 

Do wniosku należy dołączyć: 
a) zaświadczenie albo oświadczenie członka rodziny o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego 

informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz 
składki na ubezpieczenie chorobowe, 

b) dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 
c) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, 

odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa   do zasiłku dla bezrobotnych, 
świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji 
bezrobotnych lub poszukujących pracy, 

d) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych 
(nakaz płatniczy do wglądu) , 

e) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.), 
f) decyzję o przyznanych zasiłkach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego (do wglądu), 
g) stosowne zaświadczenie urzędu skarbowego lub oświadczenie o osiągniętym dochodzie w przypadku osób 

prowadzących działalność gospodarczą, 
h) inne zaświadczenia, których potrzeba załączenia wynika z treści wniosku, 
i)  w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych – zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o statusie ucznia w roku  
    szkolnym 2019/2020. 

 

 


