
Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

 

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia  

 

11. Dane osobowe ucznia, dla którego wnioskodawca stara się o przyznanie świadczenia 
1. Nazwisko 2. Nazwisko 

Imiona Imiona 

Imię ojca Imię ojca 

Imię matki Imię matki 

PESEL ucznia PESEL ucznia 

Data i miejsce urodzenia Data i miejsce urodzenia 

 
3. Nazwisko 4. Nazwisko 

Imiona Imiona 

Imię ojca Imię ojca 

Imię matki Imię matki 

PESEL ucznia PESEL ucznia 

Data i miejsce urodzenia Data i miejsce urodzenia 

 
5. Nazwisko 6. Nazwisko 

Imiona Imiona 

Imię ojca Imię ojca 

Imię matki Imię matki 

PESEL ucznia PESEL ucznia 

Data i miejsce urodzenia Data i miejsce urodzenia 

 

2. Dane dotyczące gospodarstwa domowego: 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym (dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej, do niniejszego 

oświadczenia należy załączyć odrębne zaświadczenia lub oświadczenia dla każdej niżej wymienionej osoby) 

Lp. Imię i nazwisko 

Wiek 

w 

latach 

Miejsce pracy/nauki 

Stopień 

pokrewień  - 

stwa 

 

Wysokość 

dochodu 

w zł 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      



3.Źródla oraz kwota miesięcznego dochodu netto rodziny uzyskanego w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku: 

 
Lp. Źródło uzyskanego dochodu Kwota dochodu netto 

1 
Wynagrodzenie ze stosunku pracy 

 
 

2 Działalność gospodarcza wykonywana osobiście  

3 Umowa zlecenie, umowa o dzieło  

4 Dochody z gospodarstwa rolnego  

5 Emerytura, renta  

6 Zasiłek rodzinny z dodatkami  

7 Zasiłek dla bezrobotnych  

8 Inne zasiłki z pomocy społecznej  

9 Alimenty  

10 Dodatek mieszkaniowy  

11 Stypendia o charakterze socjalnym  

12 Inne stypendia  

13 Inne dochody  

 Łączny miesięczny dochód w rodzinie:  

 
4. Liczba osób w rodzinie będących na wspólnym utrzymaniu (dzieci do 24-go roku życia).... 

 

 

5. Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi …………………….zł 

(słownie ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..złotych 

 

 

 

    Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

          …………………………….. 

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

             Miejscowość i data                 Podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 


