
Załącznik do Uchwały Nr XXX/190/2021 

Rady Gminy Urszulin 

 z dnia 20 lipca 2021 r. 

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym składany przez rodziców lub pełnoletniego ucznia  

zamieszkującego na terenie Gminy Urszulin 

 

      
Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Urszulinie 

 

 

.......................................................... zamieszkały w ....................................................... 
(imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia (słuchacza) 

i adres zamieszkania składającego wniosek) 

 

Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym  ………………. 

1. Stypendium szkolnego 

2. Zasiłku szkolnego 

 

dla ucznia (słuchacza) ...................................................................................................... 

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

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

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

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

(nazwisko i imię ucznia, słuchacza i stopień pokrewieństwa) 

zamieszkałego, w ............................................................................................................. 
(adres zamieszkania) 

uczącego się w .................................................................................................................. 

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
(klasa, szkoła i adres szkoły) 

 

Pożądaną formą stypendium (zasiłku) szkolnego jest: 

1) całkowite (częściowe) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole 

 w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych poza szkołą, 

 Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacone ze stypendium: ............................................. 
         (rodzaj zajęć) 

 prowadzone przez ............................................................................................................. 
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) 

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności  

zakup podręczników i innych pomocy naukowych, 

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem  

nauki poza miejscem zamieszkania, 
(Dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb 

społecznych) 

4) świadczenia pieniężne. 

 

 



 

 

Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą 

 w szczególności z: 

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................... 
  (Opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną rodziny  

lub zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny) 

       

 

 Do wniosku załączam: 

1) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia stanowiącej załącznik  

do wniosku (łącznie z zaświadczeniami), 

2) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

3) opinię dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym ............................................................................................. 
     (wymienić ilość i rodzaj dokumentów) 

 

 

................................................ Dnia ................................ 

 

       ................................................... 
          (podpis składającego wniosek) 

  

 *)   niepotrzebne skreślić 

 **) podkreślić pozycje, które dotyczą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 kk,  że wszystkie dane zawarte 

we wniosku są prawdziwe oraz zobowiązuję się powiadomić podmiot wypłacający o każdej 

zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia. 

 

 

 

 

..........................................................   .................................................................... 
      (miejscowość, data)                         (podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia) 

 

 

 



 

1. Dane dotyczące gospodarstwa domowego 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym 

*dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej  

Lp. 

 

 

Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

 

 

 

Miejsce urodzenia – 

(nauki, gospodarstwo 

rolne, pozarolnicza 

działalność gospodarcza) 

 

 

 

Stopień 

pokre- 

wieństwa 

 

 

 

Wysokość 

dochodu 

w zł 

(netto) 

 

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 

4. 

     

 

5. 

     

 

6. 

     

 

7. 

     

 

8. 

     

 

9. 

     

 

10. 

     

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego  

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ......................................................... 

Słownie ............................................................................................................................................... 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. 

 

 

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

   miejscowość, data          podpis rodzica (opiekuna) lub ucznia pełnoletniego  
 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów netto 

wszystkich członków rodziny  za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 

 

W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast 

zaświadczenia  o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze 

świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej. 

 

 



 

   

  2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia 

1. Dane osobowe ucznia 

Nazwisko  

Imiona   

Imię ojca  

Imię matki  

PESEL ucznia  

Data i miejsce urodzenia   

2. Dane osobowe ucznia  

Nazwisko  

Imiona   

Imię ojca  

Imię matki  

PESEL ucznia  

Data i miejsce urodzenia   

3. Dane osobowe ucznia  

Nazwisko  

Imiona    

Imię ojca  

Imię matki  

PESEL ucznia  

Data i miejsce urodzenia   

4. Dane osobowe ucznia  

Nazwisko   

Imiona   

Imię ojca  

Imię matki  

PESEL ucznia  

Data i miejsce urodzenia   

5. Dane osobowe ucznia  

Nazwisko   

Imiona   

Imię ojca  

Imię matki  

PESEL ucznia  

Data i miejsce urodzenia   

6. Dane osobowe ucznia  

Nazwisko   

Imiona   

Imię ojca  

Imię matki  

PESEL ucznia  

Data i miejsce urodzenia   

 


