
Dyrektor  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

ul. Grunwaldzka 6A 

14-200 Iława 

Wniosek 
o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 

 

Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak „x”) 

□ rodzic/opiekun prawny    □ pełnoletni uczeń/słuchacz   □ dyrektor szkoły/kolegium 

Nazwisko: tel. kontaktowy: 

Imię: Adres:  

Nr konta bankowego wnioskodawcy: 
(należy podać w przypadku wyrażenia woli na realizację zasiłku szkolnego w formie przelewu bankowego) 

 

 

Dane ucznia/słuchacza ubiegającego się o przyznane zasiłku szkolnego 

Nazwisko i imię: 
 
 

PESEL: 

Data i miejsce urodzenia: 

Imiona i nazwisko(a) rodziców/opiekunów: 
 

 

Adres zamieszkania (pobytu): 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 
 

Adres zameldowania na pobyt stały:  
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

 
Informacje o szkole/kolegium, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę w roku szkolnym 2016/2017 

Nazwa szkoły/ kolegium: 
(profil dla szkół ponadgimnazjalnych) 

 

 

Klasa/ rok nauki:  

Adres szkoły/ kolegium:  
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr, województwo, nr telefonu) 

 

 

Typ szkoły/ kolegium: 
(zaznaczyć stawiając „x”) 

  

  □ publiczna                □ niepubliczna 

System nauki: 
(zaznaczyć stawiając „x”) 

  □ dzienny                              □ zaoczny                     □ wieczorowy                      □ eksternistyczny 

Oczekiwana forma udzielenia zasiłku szkolnego (zaznaczyć stawiając znak „x”) 

 
□ 1) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym - w szczególności zakup podręczników 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wyszczególnienie wydatków) 

 
□ 2) świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wyszczególnienie wydatków) 
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Stan osobowy gospodarstwa domowego 
Dochody wszystkich pełnoletnich członków rodziny 

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

Wspólnie osiągamy następujące dochody: 
Dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej 

 – patrz: Informacje na temat dochodu – załącznik do wniosku). 

Rodzina w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 930 z późn. zm.), są to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

 

Stan osobowy gospodarstwa domowego 

Lp. Imię i nazwisko PESEL 
Stopień 

pokrewieństwa 
Miejsce zatrudnienia lub nauki 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
Oświadczenie o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny 

Lp. 
Źródła dochodu 

(niżej wymienione dochody należy udokumentować) 

Wysokość dochodu netto w PLN    
za miesiąc poprzedzający datę złożenia 

wniosku 

1. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy  
Społecznej  

Dodatki mieszkaniowe + dodatek energetyczny:  
od ................................ do ................................... 

 

Zasiłek okresowy: przyznany  
od ..............................  do .................................... 

 

Zasiłek stały  

2. 

MOPS -  
świadczenia 
rodzinne  

Zasiłek rodzinny + dodatki + świadczenie 
rodzicielskie 

 

Świadczenie pielęgnacyjne  

Specjalny zasiłek opiekuńczy + zasiłek dla opiekuna 
 
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
 

3. 
Powiatowy 
Urząd Pracy  

Zasiłek dla bezrobotnych  

Inna forma zasiłku 
 

 

4. 
Wynagrodzenie 
za pracę  

Umowa o pracę  

Umowa zlecenie / o dzieło  

5. Emerytura / renta 
 

6. Alimenty z poza funduszu alimentacyjnego  
 
 

7. 
Inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych 
(miesięczna wartość stypendium pobieranego przez członka rodziny) 

 

8. Pozarolnicza działalność gospodarcza   

9. 
Gospodarstwo rolne  
(ilość ha przeliczeniowych  ……...  x  288 zł  =  ………...   

 Od kwoty należy odjąć 1/3 opłaconej składki KRUS za III kwartał) 

 

10 Inne źródła dochodu (jakie?) 
 

DOCHÓD RAZEM: 
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym: 
 

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego: 
(nie może przekroczyć kwoty z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, t. j. 514 zł) 
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Uzasadnienie składanego wniosku: 

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

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

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

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

 
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 

1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks Karny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137) :  „Kto składając zeznania mające służyć za 

dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że wszystkie podane 
przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów 

związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
 

 
 
 
 
Iława, dnia ……………………………..                                                             ………………………………………………………………                                                                                                     

                                                                                                             (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody mojej rodziny: 

 
1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………… 
6. …………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………… 

 

 
Iława, dnia ……………………………                                         ……………………….………………………………….…… 

            (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
 

Potwierdzenie dyrektora szkoły/kolegium: 
potwierdzam, że w/w jest uczniem/ słuchaczem naszej szkoły. 

 
 

 
 
 
 

 

…………………………………………………                                      …………………………………………………… 
                 (pieczątka szkoły)                                                               (podpis i pieczątka dyrektora szkoły/kolegium) 
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