
                                                                                  Rzekuń, dnia ………………...

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu 
ul. Kolonia 1B , 07-411 Rzekuń

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

 PEŁNOLETNIEGO UCZNIA, 
 RODZICA, 
 OPIEKUNA PRAWNEGO, 
 DYREKTORA SZKOŁY/OŚRODKA/KOLEGIUM
 ………………………………………………………….

na rok szkolny ……………/……………. 

I. Dane osobowe WNIOSKODAWCY

Nazwisko Imię

PESEL Telefon

1. Adres stałego zameldowania

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość 

Telefon kontaktowy

2. Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania)

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

II. Dane osobowe UCZNIA (wypełnić w przypadku gdy wnioskodawcą jest rodzic, prawny opiekun, dyrektor 
szkoły)

Nazwisko Imię

PESEL NIP

Data i miejsce urodzenia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

1. Adres stałego zameldowania

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

2. Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania)

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość 
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III. Informacje o szkole, do której uczeń uczęszcza

Nazwa szkoły 

Miejscowość 

Klasa, w której uczeń pobiera naukę Rok szkolny ............../.............

IV. Dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego

1.  Data wystąpienia zdarzenia losowego

2.  Wyjaśnienie  dotyczące  zdarzenia  losowego oraz jego wpływu na pogorszenie  sytuacji  materialnej  rodziny
ucznia:

V. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie  

          Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  

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
(potwierdzona 

zaświadczeniem lub 
oświadczeniem) 

w tym:

Łączny miesięczny dochód w rodzinie

Łączny miesięczny dochód w rodzinie na 1 osobę

L.p. Nazwisko i imię
Stopień 

pokrewieństwa

Ilość osób w rodzinie

Dochód miesięczny (netto) rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniósł …………………………..
zł, co dało ……………….………. zł na osobę w rodzinie.
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VII. Pożądana forma zasiłku szkolnego 

1
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w 
tym:

a zakup podręczników

b zakup innych pomocy dydaktycznych,

c
zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio 
związanego z  realizacją procesu dydaktycznego

d

zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy 
dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację 
procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku 
szkolnego przez ucznia 

e
Inna forma pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym

2
Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków 
związanych z procesem edukacyjnym.

L.p. Pożądana forma zasiłku szkolnego

X - należy 
zaznaczyć 
właściwą 
pozycję

Proponowana 
kwota zasiłku 

szkolnego

Miejsce na dodatkowe informacje:

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
kodeksu karnego kodeksu karnego (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1950, ze zm.) – Kto, składając zeznanie
mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  w  innym  postępowaniu  prowadzonym  na
podstawie ustawy,  zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega karze pozbawienia  wolności  od 6
miesięcy do lat 8.” – oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku,  dla  celów
związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks Pracy.

………………………… ……………………………………..
      ( data i miejsce)        (czytelny podpis Wnioskodawcy)
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Wykaz załączników:

1/ ……………………………                                                      
2/ ……………………………                                                      
3/ ……………………………                                                      
4/ ……………………………                                                      
5/ ……………………………

Informacja

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem
edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. O  zasiłek  szkolny  można  ubiegać  się  w  terminie  nie  dłuższym  niż  dwa  miesiące  od  wystąpienia  zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku   

4. Do zdarzeń losowych uzasadniających przyznanie zasiłku szkolnego zalicza się w szczególności: 
 pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia  i wyposażenia niezbędnego

do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
 kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji

procesu edukacyjnego przez ucznia,
 inne  zdarzenia  losowe,  które  spowodowały  czasową  niemożliwość  lub  znacznie  ograniczyły  możliwość

prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego, np. śmierć członka rodziny. 
5. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą

wnioskowania o    zasiłek szkolny. W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:
 w przypadku śmierci rodzica - akt zgonu,
 w przypadku pożaru – zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość

mienia),
 inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

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

(data i podpis Wnioskodawcy)
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