
Termin składania wniosku: do dwóch m-cy   

od dnia wystąpienia zdarzenia losowego   

Nr ewidencyjny wniosku .................................. 
              /wypełnia MOPS/ 

    

 

……………………............………..     Lubliniec, dn. ……....…..…….... 
(imię i nazwisko osoby składającej wniosek) 

 

……………………............……….. 
(adres) 

 

……………………............………..    Dyrektor 
  (PESEL)  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

……………………............………..    w Lublińcu 
(numer  telefonu kontaktowego) 

  
 

 

W N I O S E K  
 

RODZICA, OPIEKUNA, PEŁNOLETNIEGO UCZNIA, PEŁNOLETNIEGO SŁUCHACZA, DYREKTORA 

SZKOŁY*  

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

 

ZASIŁEK SZKOLNY 
 

w roku szkolnym .............../............... 

 

 

 

1) ..................................................................................................ur. ...........................   ................................ 
                     (imię i nazwisko ucznia, wychowanka, słuchacza)                                 (data - d. m. r.)                 ( PESEL) 

 

.......................................................................................................................................................................... 
( imiona i nazwiska rodziców, opiekunów prawnych) 

 

.......................................................................................................................................................................... 
(pełny adres miejsca zamieszkania) 

 

.......................................................................................................................................................................... 
                                                                            ( nazwa i adres szkoły, klasa) 

 

 
 

2) Informacje uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej w związku z zaistniałym 

zdarzeniem losowym 

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

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

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

 

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

                (podpis wnioskodawcy) 

* właściwe podkreślić 

 

 



3) Wnioskowana forma świadczenia pomocy materialnej*- z poniżej wskazanych podać właściwą: 

a) Udzielenie pomocy poprzez częściową lub całkowitą refundację kosztów 

 poniesionych przez wnioskodawcę : 

□ udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach, tj. zajęcia logopedyczne, dyslektyczne, 

gimnastyka korekcyjna i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do teatru, 

na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp. 
………………………………………………………………………………............................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................  
(podać nazwę zajęć, adres i nazwę szkoły ) 
 

□ udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, 

zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych………………............................... 

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

................................................................................................................................................................................. 
( podać nazwę i adres podmiotu realizującego zajęcia oraz nazwę zajęć) 

 

□ związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 

słuchaczy kolegiów), tj. czesnego, opłaty za pobyt w internacie lub bursie, posiłków w stołówkach szkoły 

prowadzonych przez szkołę lub inny podmiot………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...................................................................... 
(podać nazwę i adres szkoły, adres internatu lub bursy, nazwę i adres stołówki oraz miejsce dojazdu) 

 

□ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w szczególności zakupu podręczników oraz pomocy 

naukowych, przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego, komputera, 

akcesorii komputerowych, drukarki, abonamentu internetowego oraz innych wydatków związanych z procesem 

edukacyjnym. 

 

b) Udzielenie pomocy w formie częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów (środki 

wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ) w formie: 

□ udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych 

przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach ( 

wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę, pokrycia 

innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę, 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(podać nazwę zajęć, adres i nazwę szkoły ) 

 

□ udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć 

muzycznych, komputerowych, sportowych, plastycznych, zajęć na basenie i innych. 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(podać nazwę zajęć, adres i nazwę szkoły ) 
 

……………………………… 

 OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY          (data i podpis wnioskodawcy)  

 
1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Uprzedzony i świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym wniosku.     

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy 

materialnej zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 926  

z póź. zm.). 

3. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/na, że w każdym stadium postępowania administracyjnego stosownie do 

treści art. 10 K.p.a. strona posiada uprawnienia do przeglądania akt, zapoznania się z projektem decyzji i wnoszenia 

zastrzeżeń, uwag do zgromadzonego materiału spraw.  
 

                                                                     …………………………………… 
Do wniosku dołączam załączniki:       (data i podpis wnioskodawcy) 

                                                                            

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



 


