
1 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Ustka 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

na rok szkolny………/……..… 

 

1. Wnioskodawca 

□ rodzic/opiekun prawny ucznia □ pełnoletni uczeń □ dyrektor szkoły, ośrodka, kolegium 

     lub z urzędu 

 

2. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia 

Nazwisko   

Imię   

PESEL  

Adres zamieszkania   

Numer telefonu  

 

3. Dane osobowe ucznia 

L.p. Imię i nazwisko  PESEL  Rodzaj i typ szkoły Klasa 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Adres zamieszkania uczniów  

 

4. Sytuacja rodzinna 

Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

 Moja rodzina składa się z ………….. osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; 

 Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi ………… zł, słownie 

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

(Dochód oblicza się w oparciu a art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) 
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5. Zdarzenie losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego 

□ śmierć jednego lub obojga rodziców □ pożar lub zalanie mieszkania 

□ nieuleczalna choroba rodziców lub pełnoletniego 

     ucznia 

□ zniszczenie, zagubienie lub kradzież 

     podręczników, pomocy szkolnych 

□ ciężki wypadek ucznia powodujący trwały 

     uszczerbek na zdrowiu 

□ inne, jakie………………………………………… 

     …………………………………………………… 

 

6. Pożądana forma zasiłku szkolnego 

□ świadczenie pieniężne na podany numer rachunku bankowego 

                          

 

w banku …………………………….……….………właściciel rachunku………….………………….………….. 

□ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 

7. Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że uczeń pobiera/nie pobiera pomocy o charakterze socjalnym finansowanej ze środków publicznych. 

2. Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej 

wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karny (Dz. U. nr 88, poz. 553ze zm.) w związku  

z zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

rozpatrzenia powyższego wniosku. 

 

……………………………………………………………. 
(miejscowość, data i podpis osoby ubiegającej się) 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Zaświadczenia potwierdzające okoliczności wystąpienia zdarzenia losowego. 

2. Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu każdego członka rodziny (należy dołączyć w przypadku nie 

korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zasiłek stały, zasiłek okresowy). 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia podmiot rozpatrujący wniosek 

Ogółem w m-cu ……………………….………. r. rodzina uzyskała dochód ……………………… zł……….gr. 

Liczba członków rodziny: …………..….. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł ……..… zł…….gr. 

Wniosek spełnia kryteria przyznania pomocy: □ TAK    □ NIE 

Ustka, dn…………………………………..                                                             …………………………….  
                                                                                                                                                                     (podpis) 

 


