
PROCEDURY PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ W SP 118 

 
 

 

W Szkole Podstawnej nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego istnieje możliwość 

otrzymania pomocy materialnej w formie:  

 

 Bezpłatnych obiadów 

 Dofinansowania wyjazdów na Zielone Szkoły i wycieczki 

 Wyjazdów wakacyjnych 

 

Rodzice ubiegający się o pomoc materialną są zobowiązani przedłożyć w określonym 

terminie
1
 następujące dokumenty:  

 

1. Podanie na specjalnie przygotowanym druku 

(druk wniosku do pobrania w sekretariacie) 

     zawierające między innymi: 

a) Informację o liczbie osób w gospodarstwie domowym ucznia 

b) Uzasadnienie – krótki opis sytuacji rodzinnej 

c) Średni dochód miesięczny  na osobę w rodzinie 

 

2. Załączniki - informacje o dochodach rodziny: 

a) Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto  

(z ostatnich trzech miesięcy) 

b) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez 

pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku  

c) Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu 

przez osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.  

(Druk oświadczenia w sekretariacie)  

d) Odcinek renty / emerytury lub ostatnia decyzja o wysokości 

pobieranej renty  

e) Zaświadczenie lub decyzja MOPS o otrzymywanych świadczeniach 

(zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek 

pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy) 

f) Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub 

zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja 

MOPS – zaliczka alimentacyjna.  

 

3. Niekompletne i nieterminowo złożone podania nie będą rozpatrywane.  

 

 

 

 

 
 
 

         

                                                 
1
 Termin składania dokumentów określany jest przez pedagoga szkolnego i podawany przez 

wychowawców klas do wiadomości rodziców na zebraniach oraz przez informację zamieszczoną na 

drzwiach wejściowych szkoły 



   Dyrektor SP 118  Pani Barbara Rotte 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DLA UCZNIA SP 118 
 
 
Data złożenia wniosku 

 
 

 
Zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania na: 

 obiady 
 Zieloną Szkołę 

 wycieczkę                         
  (niepotrzebne skreślić) 
 

!!! Do podania należy dołączyć załączniki informujące o dochodach rodziny 
 

Imię i nazwisko osoby 
składającej podanie 

 

Imię i nazwisko dziecka  Klasa:  

Adres zamieszkania  

Tel. kontaktowy  

Koszt wycieczki/ 
Zielonej Szkoły 

 Miejsce wyjazdu  

Ilość osób we wspólnym  
gospodarstwie domowym 

 
Ilość dzieci na 
utrzymaniu 
 

  

Dochody ojca Brutto  Netto  

Dochody matki Brutto  Netto  

 
Średni dochód miesięczny  
na osobę w rodzinie  

Brutto  Netto  

 
Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w rodzinie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis  wnioskodawcy:  


