
 
                                                                                Ostrówek, dnia ……………………. 
 
                                                    Wójt Gminy Ostrówek 
 
                WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLN EGO 
 
 
 
………………………………………………. 
/ imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, pełnoletniego 
  ucznia lub słuchacza/ 
 
……………………………………………………….. 
/ zamieszkały/ 
 
Składam wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla 
………………………………………………………………………………………………… 
 
ucznia ………………………………………………………………………………………… 
                         / nazwa szkoły / 
 
zamieszkałego w ……………………………………….  telefon …………………………… 
 
 

1. Data i miejsce urodzenia ucznia 
…………………………………………………………….. 

2. Nr PESEL ucznia 
……………………………………………………………………….. 

3. Krótkie wyjaśnienie trudnej sytuacji materialnej rodziny, wynikłej z powodu 
zdarzenia losowego 

      
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
Lp. 
 

Nazwisko i imię Stopień 
pokrewieństwa 

Data urodzenia Miejsce pracy 
lub nauki 

Wysokość 
osiąganego 
dochodu 

      
      
      
      
      
      
      
      
 
Dochody osiągane z : 
1/ prowadzenia gospodarstwa rolnego   …………. ha przeliczeniowych 



2/ pobieranego stypendium naukowego, socjalnego przyznanego 
przez……………………………………………………………………………………………..
3/ otrzymywanego świadczenia socjalnego, w tym : 
    - dodatek mieszkaniowy w wysokości ……………………………. zł 
    - świadczenia z opieki społecznej w wysokości ……………………zł  
    - zasiłki rodzinne  w wysokości …………………………………… zł 
4/ dochód  nie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym: 
    - renty i emerytury …………………………………………………zł 
    - zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o    
przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych …………………… zł 
    - alimenty na dzieci ……………………………………………….. zł 
    - kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane 
przez  osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych. 
                                                                   
                                                                         RAZEM ………………… zł 

4. Średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie  / zgodnie z załączonymi 
zaświadczeniami o wysokości dochodów ze stosunku pracy, umowy zlecenia, zaświadczeniem z 
Urzędu Pracy Urzędu Skarbowego (osoby prowadzące działalność gospodarczą), odcinkiem od renty, 
emerytury oraz ustalona wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego / 

    
Wynosi ………………… zł słownie złotych ………………………………………………… 
 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów 
związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr 133,poz. 883 ze zmianami / 
 
PoŜądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niŜ pienięŜna : 

1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym   
wyrównawczych ,wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach 
planu nauczania, a takŜe zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą / zajęcia 
dydaktyczne, które będą opłacane ze stypendium : 
………………………………………………………………………………………… 

2. pomoc rzeczowa o charkterze 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 ponadgimnazjalnych/ 

4. świadczenia pienięŜne 
 
/ w poz. 1-4 właściwe podkreślić          
 
 
                                                              …………………………………………………… 
                                                                podpis rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia, słuchacza/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Do wniosku dołączam : 
1/ zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy,urzędu skarbowego,odcinek 
renty,emerytury, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych z pomocy 
społecznej, 
2/ zaświadczenie o wielkości  ha przeliczeniowych / z terenu innej gminy /, 
3/ zaświadczenie z uczelni/ w przypadku przebywającego na utrzymaniu studenta do 
ukończenia 24 lat / 
 
 
Opinia komisji stypendialnej :    

 TAK NIE 

Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku   
Stwierdza się prawidłowość  danych   
Komisja wnioskuje o przyznanie pomocy materialnej w postaci zasiłku 
szkolnego w wysokości …………………….. zł 

  

 
Proponowane formy realizacji przyznanego zasiłku /w odpowiednim miejscu wstawić X/ 

Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych w szkole  
Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą  
Pokrycie kosztów udziału w zajęciach wykraczających poza ramowy plan nauczania  
Pokrycie kosztów zakupu podręczników  
Pokrycie innych kosztów o charakterze edukacyjnym  
Świadczenia pienięŜne  

 
 
 
                                                                            Podpisy członków komisji : 
 
                                                               …………………………………….. 
                                                               . ……………………………………. 
                                                               ……………………………………… 


