
Nazwa podmiotu realizującego świadczenia: 

 

 

Adres:  

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM                     

W FORMIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

 

I. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć x): 

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

 

II. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY: 

 Imię i nazwisko:  

 PESEL:  

 Telefon 

(nieobowiązkowo): 

 

Adres 

zamieszkania: 

 

Adres do                                         

korespondencji: 

 

 

III. DANE OSOBOWE UCZNIÓW: 

  1. 

 Imię i nazwisko : 

 

 Data urodzenia: 

 

PESEL: 

 Adres zamieszkania: 

 

 Nazwa i adres szkoły: 

 

 

 

2. 

 Imię i nazwisko : 

 

 Data urodzenia: 

 

PESEL: 

 Adres zamieszkania: 

 

 Nazwa i adres szkoły: 

 

 

 

 



 

 

  3. 

 Imię i nazwisko : 

 

 

 Data urodzenia: 

 

PESEL: 

 Adres zamieszkania: 

 

 Nazwa i adres szkoły: 

 

 

 

 

  4. 

 Imię i nazwisko : 

 

 Data urodzenia: 

 

PESEL: 

 Adres zamieszkania: 

 

 Nazwa i adres szkoły: 

 

 

 

 

  5. 

 Imię i nazwisko : 

 

 Data urodzenia: 

 

PESEL: 

 Adres zamieszkania: 

 

 Nazwa i adres szkoły: 

 

 

 

 

6. 

 Imię i nazwisko : 

 

 Data urodzenia: 

 

PESEL: 

 Adres zamieszkania: 

 

 Nazwa i adres szkoły: 

 

 

 



IV. INFORMACJE O SKŁADZIE RODZINY  (rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione 

pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) 

 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

PESEL Miejsce pracy lub nauki* 

1 
 

 

   

2 
 

 

   

 

3 

    

4 
 

 

   

5 
 

 

   

6 
 

 

   

7 
 

 

   

8 
 

 

   

* W przypadku osób zarejestrowanych w PUP lub pobierających świadczenia z ZUS, KRUS, świadczenia opiekuńcze                         

  z M-GOPS wpisz nazwę odpowiedniej instytucji 

 

 

6. Dochody netto wszystkich członków rodziny (suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku lub w przypadku utraty źródła dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na 

tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone                         

w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób - art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 

12.03.2004 r. o pomocy społecznej) wyniosły: 

 

Źródło dochodu: Dochód rodziny* 

Dochód z tytułu stosunku pracy (zaświadczenie lub 

oświadczenie) 
 

Dochód z tytułu umów cywilnoprawnych,                           

np. umowy zlecenia, umowy o dzieło (umowa, 

rachunek lub oświadczenie) 

 

Świadczenia z ZUS lub innego organu rentowego, 

np. z tytułu renty, emerytury,    świadczenia 

przedemerytalnego lub świadczenia 

rehabilitacyjnego; zasiłek macierzyński, zasiłek 

chorobowy, dodatek pielęgnacyjny (decyzja, odcinek 

lub oświadczenie) 

 

Świadczenia z Urzędu Pracy, np. zasiłek dla 

bezrobotnych, stypendium dla bezrobotnych 
(zaświadczenie z PUP lub oświadczenie) 

 

Dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 

na zasadach ogólnych (oświadczenie  o liczbie 

miesięcy, w których była prowadzona działalność                         

w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie     

 



z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok 

kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie                          

o wysokości składki zdrowotnej) 

Dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 

zryczałtowanym podatkiem, w tym karta podatkowa 

(zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie 

opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie 

oraz dowody opłat składek) 

 

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej (decyzja, zaświadczenie lub oświadczenie) 

 

Dochód z gospodarstwa rolnego  (zaświadczenie lub 

oświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych) 
 

Stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego 

(zaświadczenie lub oświadczenie o rodzaju stypendium                 

i źródle uzyskiwania) 

 

Alimenty (wyrok w sprawie o alimenty,                           

a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie 

lub dowody wpłaty) 

 

Świadczenie wypłacone przez komornika                            

w przypadku nie alimentacji (zaświadczenie od 

komornika lub oświadczenie) 

 

Dochód jednorazowy uzyskany w ciągu ostatnich         

12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku, przekraczający pięciokrotnie kwoty 

kryterium dochodowego: osoby samotnie 

gospodarującej, tj. kwotę 776,00 zł.; kryterium 

dochodowego rodziny, w przypadku osób                            

w rodzinie (iloczyn kwoty 600,00 zł. i osób                         

w rodzinie).  

(Kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach 

na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca,                        

w którym dochód został wypłacony). 

(decyzja, zaświadczenie lub oświadczenie) 

 

Dochód jednorazowy należny za dany okres.  
(Kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby 

lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód).                 
(decyzja, zaświadczenie lub oświadczenie) 

 

Dodatek mieszkaniowy,  dodatek  energetyczny  

Zasiłek stały, zasiłek okresowy  

Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy (szo) 

 

Zasiłek dla opiekuna (zdo)  

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku 

rodzinnego 

 

Świadczenie rodzicielskie 

 

 

Fundusz alimentacyjny 

 

 

 

 



Inne dochody uzyskiwane w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku 

utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku,                     

np. praca dorywcza, pomoc rodziny, inne  

…………………………………………. 

 

Łącznie: 

 

 

*(W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o 

korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”) 

 

Czy nastąpiła utrata dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku?   NIE  /  TAK 

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

(jeśli tak, to z jakiego tytułu) 

 

Czy członkowie gospodarstwa domowego ponoszą zobowiązania alimentacyjne na rzecz innych osób?                    

NIE  /  TAK: 

- imię i nazwisko osoby zobowiązanej do alimentacji …………………………………………………. 

- miesięczna wysokość świadczonych alimentów ……………………………………………………… 

(w przypadku płacenia alimentów na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego do oświadczenia należy dołączyć: wyrok 

zobowiązujący do płacenia alimentów oraz dokumenty potwierdzające dokonywanie wpłat,  np. przekazy, przelew) 

 

Łączny miesięczny dochód netto rodziny …………………………………………………………….. 

 

Miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie ………………………………………………... 

 

 

IV. POŻĄDANA FORMA ZASIŁKU (właściwe zaznaczyć x): 

□ świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

□ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 

 

 

 

V. Uzasadnienie złożenia wniosku (wskaż zdarzenie losowe oraz potrzeby edukacyjne ucznia, które nie zostały 

zaspokojone z uwagi na pogorszenie sytuacji materialnej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym) 

 

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

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

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

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

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

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

 



VI. PRZYZNANE ŚWIADCZENIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ (właściwe zaznaczyć x): 

 

 

na wskazany poniżej nr rachunku bankowego: 

 

                          

 

Nazwa banku …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

wypłacić w kasie Banku Spółdzielczego w Kłecku 

 

 

 

 

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 1: 

 

 

…………………………… 

                                                                                                                    (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
 
 

POUCZENIE 

 
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 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

 

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

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi przyznanie pomocy materialnej                 
o charakterze socjalnym (zasiłku szkolnego) wskazanymi w treści pouczenia. 
 
 
 

…………………………… 

                                                                                                                    (data i podpis wnioskodawcy 

 
 
 
 

 
1 Art. 233. § 1.k.k.- 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. 
 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                       

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                         

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako 

„RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                       

z siedzibą w Kłecku (ul. Słoneczna 25, 62-270 Kłecko); e-mail: mgopsklecko@op.pl 

 
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                         
w Kłecku: e-mail: iod@lesny.com.pl 
 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną jest: 

• ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 poz. 1915 ze zm.), 

• uchwała Nr XVI/146/12 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 października 2012 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia  21 listopada  
2012r., poz. 5480), zmieniona uchwałą Nr XXVIII/232/2014 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia                      
24 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XVI/146/12 w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 8 kwietnia 2014 
r., poz. 2218) oraz zmieniona uchwałą Nr XXXVII/263/21 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 1 lipca 
2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21 lipca 2021 r., poz. 5934),  

• ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j.: Dz. U. z 2021r.                      
poz. 735 ze zm.). 

 
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie 
stosownych umów zawartych z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłecku.  
W przypadku braku właściwości Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku, Pani/Pana dane 
trafią do organu właściwego. 
 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych                    

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 

przez Administratora. 

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania 
danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO. 

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 
 
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie 
danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 
 
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych, w tym profilowaniu. 
 
11.W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym 
momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje. 
 
 
 
 

 


