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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 1 
Tel. (22) 510-98-05, fax (22) 781-64-57 
 

Data wpływu 
 
 
 
 

 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH  

NA TERENIE MIASTA ZĄBKI 
ZASIŁEK SZKOLNY 

 

I. Wniosek składany jest przez:  rodziców (opiekuna prawnego)   pełnoletniego ucznia  dyrektora szkoły   

II. Dane wnioskodawcy  

Nazwisko i imię  

Adres zamieszkania  
 05-091 

Ząbki 
Telefon 

 

Adres zameldowania* (wypełnić wówczas, gdy adres 
zamieszkania jest inny niż zameldowania) 

 

III. Dane ucznia/słuchacza ubiegającego się o stypendium szkolne 

Nazwisko i imię  

Data i miejsce urodzenia   

Nazwisko i imię ojca  

Nazwisko i imię matki  

Adres zamieszkania  

IV. Zdarzenie losowe  

Data zdarzenia losowego 
………………………………………… 

Udokumentowanie okoliczności 
zdarzenia losowego 

 zaświadczenie z policji,   zaświadczenie lekarskie,  skrócony odpis aktu zgonu 

 inne 

V. Uzasadnienie zdarzenia losowego 

 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VII. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny (wnioskodawca wpisuje wszystkich członków rodziny zamieszkałych we 
wspólnym gospodarstwie domowym niezależnie od tego czy uzyskują dochody czy nie). 

 Nazwisko i imię Data urodzenia 
Pokrewieństwo do 
wnioskodawcy 

Miejsce pracy/nauki* 
bezrobotny, rencista, 
rolnik, student, uczeń - 
podać szkołę w skrócie 

1   Wnioskodawca  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 Źródło dochodu 
Wysokość dochodu 
netto 

Dokument potwierdzający sytuację materialną 
zaświadczenie/oświadczenie 

1 Zatrudnienie   

2 Bezrobocie   

3 Emerytura/renta/renta socjalna   

4 Pomoc społeczna: zasiłki stałe, zasiłki okresowe   

5 Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami   

6 Fundusz alimentacyjny   

7 Dodatek mieszkaniowy   

8 Alimenty otrzymywane   

9 Działalność gospodarcza  
(w tym umowa o dzieło i zlecenia) 
 

  

10 Dochód z gospodarstwa rolnego ilość ha 
przeliczeniowych x 250 zł 

  

11 Dzierżawa gospodarstwa   

12 Praca dorywcza   

13 Inne pobierane stypendia o charakterze 
socjalnym 

  

14 Praktyka zawodowa ucznia   

15 Inne dochody   

16 Łączny dochód netto (suma wierszy od 1-15) 
 
 
  

17 
Kwota alimentów świadczonych na rzecz innych 
osób   

 

18 
 Dochód netto na jedną osobę w rodzinie  
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VIII. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 
 
1. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia art. 90n, ust. 5a 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojej rodziny w celach związanych 

z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm). 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki (Uchwała Nr XIV / 98/2011) i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. 

4. Oświadczam, że w przypadku przyznania zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym w formie świadczenia pieniężnego 
zostanie ono przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia. 

5. Regulamin jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach na stronie www.zabki.pl, a także w szkołach prowadzonych 
przez UM, do której uczeń uczęszcza. 

 
 
 
 
 
Ząbki dnia…………………………..                                 ........................................................................... 
                                                                                                                                               (czytelny podpis wnioskodawcy) 

IX. Informacja o szkole, do której uczęszcza danym w roku szkolnym oraz opinia dyrektora (wypełnia dyrektor szkoły) 

Typ szkoły 

□ szkoła podstawowa                □ gimnazjum   □ liceum profilowane   

□ liceum ogólnokształcące        □ technikum    

□ zasadnicza szkoła zawodowa    □ policealna szkoła zawodowa    

□ kolegium   □inne 

Klasa  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Opinia oraz Potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego/nauki ucznia                                    Podpis i pieczęć Dyrektora  szkoły 

X. Informacja o weryfikacji formalnej i merytorycznej (wypełnia pracownik Ośrodka Pomocy społecznej w Ząbkach) 

Wniosek spełnia kryteria/nie spełnia kryteriów 

 

 

 

  

Ząbki, dnia ……………………………….                                                                                                      Podpis pracownika                                                                                                             

POUCZENIE 
 

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, mieszkającemu na terenie Miasta Ząbki. 
Wniosek należy złożyć do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego. 
Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc 
ma obowiązek wykorzystać zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wniosku należy załączyć oryginalne dokumenty lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez instytucje 
lub osoby, które je sporządziły (stosowne do rodzaju wskazanego źródła dochodu) o wysokości dochodów wszystkich członków 
rodziny a mianowicie: 
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Zaświadczenia (lub oświadczenia) lub inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony: 

 z zakładu pracy o dochodzie, 
 z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, 
 o posiadaniu gospodarstwa rolnego, 
 o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, 
 o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 
 odcinek renty lub emerytury  
 o uzyskiwaniu dochodów np. z pracy dorywczej, sezonowej itp., 
 w przypadku studenta – oświadczenie na jakiej uczelni studiuje  
 w przypadku pobierania stypendium – o wysokości stypendium 
 W przypadku rodziny niepełnej – wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, akt zgonu 
 W przypadku alimentów:  
 ściągalnych – wyrok sądu, wyciąg bankowy, przekaz pocztowy, nakaz komorniczy, zaświadczenie komornika o wysokości 

pobranych alimentów  
 nieściągalnych – zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów  
 w przypadku braku wyroku sądu w sprawie przyznania alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i 

otrzymaniu (lub nie) alimentów 
 o wynagrodzeniu (netto) z tytułu kształcenia zawodu.  
 o dochodzie z tytułu: najmu, praw autorskich, wykonywania wolnych zawodów. 

Zasiłek szkolny przyznawany jest na podstawie wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód netto wraz 
z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku zdarzenia losowego np. (zaświadczenie z policji, zaświadczenie 
lekarskie, skrócony odpis aktu zgonu). 
Dochód z działalności gospodarczej ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu 
podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie 
prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.  
Wysokość dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub w formie 
karty podatkowej ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.  
Ustalenie dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu odbywać się powinno na podstawie 
zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego jedynie informację o formie opodatkowania oraz na 
podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenia podatnika (kwotę zadeklarowaną 
w oświadczeniu tej osoby). Zaświadczenia z urzędu skarbowego załatwia i przedkłada razem z wnioskiem wnioskodawca, jak 
również jego obowiązkiem jest dołączenie dowodu opłacenia składki ZUS–, jeżeli jest płacona.  
 

 


