
DOŻYWIANIE 

Pomoc w formie posiłku dla ucznia jest przyznawana nieodpłatnie, jeżeli dochód rodziny nie 

przekracza 1056 zł. na osobę. 

 

Wymagane dokumenty 

 Pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku. 

 Zaświadczenia potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 

o pomoc, lub oświadczenie o osiąganych dochodach.  

 W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową. 

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole powinni złożyć 

wniosek we właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dziecka w szkole można składać w trakcie całego 

roku szkolnego. W przypadku odmowy sfinansowania dożywiania przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

rodzice, prawni opiekunowie, lub pełnoletni uczeń może złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły, który 

po przeanalizowaniu sytuacji rodzinnej ucznia może podjąć decyzję o finansowaniu posiłków  

w ramach własnych środków.  

 

 

Wniosek o zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej 

 

 

                                                      Warszawa, dnia ……………………..... 

 

 

 

 

 

  



Pani 

Anna Jaroszek 

Dyrektor  

LXIX Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Bohaterów Powstania  

Warszawskiego 1944 w Warszawie 

 

 

 

Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej 

(wniosek dotyczy uczniów, którzy nie kwalifikują się do pomocy w postaci bezpłatnych posiłków 

finansowanych z OPS) 

1. Dane wnioskodawcy 

 

Nazwisko i imię   

Dane wnioskodawcy (czy jest to 

rodzic, pełnoletni uczeń, nauczyciel 

szkoły, inna osoba dorosła) 

  

Adres 

zamieszkania 

miejscowość   

ulica/nr  

kod pocztowy  

 

 

2. Dane ucznia, którego zwolnienie dotyczy 

 

Nazwisko i imię ucznia   

Adres 

zamieszkania 

ucznia 

miejscowość   

ulica/nr    

kod pocztowy   

W której klasie uczeń pobiera 

naukę 
  

 



3. Przesłanki uzasadniające zwolnienie 

 

a) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie (netto): 

 

 

 

b) Inne przesłanki uzasadniające zwolnienie: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wnioskowane zwolnienie  

 

a)       całkowite  

 

b)       częściowe tj. obniżenie opłaty o …… % 

 

 

 

ze stosunku pracy

z pozarolniczej 

działalności 

gospodarczej

z innych tytułów 

(np.darowizny, zasiłki, 

emerytury, renty, 

umowy zlecenia, 

umowy najmu itp.)

Miesięczna 

wysokość dochodu 

w złotych 

w tym:

Łączny miesięczny dochód w rodzinie

Łączny miesięczny dochód w rodzinie na 1 osobę

L.p. Nazwisko i imię członka rodziny
Stopień 

pokrewieństwa

Ilość osób w rodzinie



5. Wnioskowany okres zwolnienia 

 

 

Od dnia ………………………..……. do dnia ………………..…………….. 

6. Przyczyny uniemożliwiające dofinansowanie uczniowi posiłków w stołówce szkolnej przez 

OPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        (miejscowość, data)                                                                             (podpis wnioskodawcy) 

  

 

W załączeniu: 

 

1) …………………………………………………….. 

 

2) …………………………………………………….. 

 

3) …………………………………………………….. 

 

4) …………………………………………………….. 

 


