
Nazwa podmiotu realizującego świadczenia

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Adres

ul. 5 Stycznia 47, 64-200 Wolsztyn

WNIOSEK 

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn

- ZASIŁEK SZKOLNY

I DANE WNIOSKODAWCY

Imię Nazwisko

PESEL Tel. kontaktowy

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

II. Oświadczam, że ubiegam się o przyznanie pomocy materialnej  o charakterze 

socjalnym dla ucznia/uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wolsztyn- zasiłku 

szkolnego.

Dane ucznia/uczniów:

Imię i nazwisko Pesel Nazwa i adres szkoły Klasa
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III.Rodzaj i data zajścia zdarzenia losowego …........................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

IV. Uzasadnienie przyznania zasiłku szkolnego ( proszę krótko opisać zdarzenie losowe np. wypadek,

cięzka choroba, utrata pracy, śmierć rodzica/opiekuna prawnego, klęska żywiołowa itd.).

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

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

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

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

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

V.Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

1) Dane dotyczące gospodarstwa domowego

Oświadczam,  że  moja  rodzina  składa  się  z  niżej  wymienionych  osób,  pozostających  we
wspólnym  gospodarstwie  domowym,  których  dochody  netto  z  miesiąca  poprzedzającego
złożenie wniosku wyniosły:

Lp. Imię i nazwisko Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce
pracy/nauki

Wysokość
dochodu netto za
miesiąc
poprzedzający
złożenie wniosku

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Łączny dochód rodziny NETTO wynosi:
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V.                        VI. Sposób wypłaty:
W przypadku przyznania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
      (sposób wypłaty należy zaznaczyć znakiem x)

  Wyrażam zgodę na wypłatę przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku odbiorcy

Dane właściciela rachunku:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..
       Adres:                ………………………………………………………………………………..
       Kod pocztowy    ………………………………………………………………………………..

  Wyrażam zgodę na wypłatę w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.  233 §1 Kodeksu karnego, który

przewiduje „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub

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

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam co następuje:

1) zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do przyznania zasiłku szkolnego,
2) niezwłocznie powiadomię o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania

zasiłku szkolnego,
    3)  poinformuję o każdej zmianie sytuacji dochodowej, rodzinnej oraz zmianie miejsca    

zamieszkania.

                                                                                           ……………………………………
                data i podpis Wnioskodawcy 
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POUCZENIE

Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez osobę uprawnioną w terminie
nie  dłuższym  niż  dwa  miesiące  od  wystąpienia  zdarzenia  losowego,  powodującego
trudną sytuacje materialną ucznia.
Zasiłek  szkolny  może  być  przyznany  raz  lub  kilka  razy  w  roku,  niezależnie  od
otrzymywanego  stypendium  szkolnego.  Zasiłek  szkolny  przyznawany  jest  w  formie
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Wniosek o zasiłek szkolny składa:
1) pełnoletni uczeń,
2) rodzic ( opiekun prawny),
3) dyrektor szkoły,
4) może być również przyznanyz urzędu,

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materilanej z powodu zdarzenia losowego. 

Przez zdarzenie losowe należy rozumieć przede wszystkim:
1) pożar lub zalanie mieszkania,
2) nagła choroba w rodzinie ucznia,
3) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego
4) nieszczęśliwy wypadek, powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny
ucznia,
5) kradzież z włamaniem w mieszkaniu ucznia,
6)  inne  zdarzenia  losowe,  które  powodują  pogorszenie  sytuacji  materialnej  rodziny
ucznia

Rodzina
1) Przez pojęcie to należy rozumieć: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka,
pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia, z także dziecko, które
ukończyło  25  rok  życia,  a  legitymujące  się  orzezczeniem  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności,  jeżeli  w  związku  z  tą  niepełnosprawnością  rodzinie  przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne, do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego
pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;
2) Osoba samotnie wychowująca dziecko- czyli panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba
pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu;

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć zaświadczenie o wystąpieniu zdarzenia
losowego, majacego wpływ na pogorszenie się sytuacji  materialnej ucznia, w terminie
nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego . 
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