
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 

                   Wnioskodawca:   □ Rodzic,       □ Pełnoletni Uczeń,        □ Dyrektor Szkoły 

 

1. Dane osobowe wnioskodawcy: (wypełnić literami drukowanymi) 

 Imię: 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

 

Nazwisko 

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

 PESEL:  

 

 
           

 

 

 Telefon: 

 

 
 

 Adres stałego zameldowania:   

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

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

  

 

 Adres zamieszkania / do korespondencji: 

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

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

  

 

2. Dane osobowe ucznia: (wypełnić literami drukowanymi) 

 Imię: 

 

  

……………………………………………………………………………. 

 

Nazwisko׃………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 PESEL: Klasa, do której uczeń uczęszcza׃ 
 

 
           

 

 

  

 

 

 

 Nazwa szkoły׃ 
 

 

 

 

 

 

Typ szkoły (właściwe zaznaczyć X):  □ Szkoła podstawowa,  □ Gimnazjum,  □ Liceum,  □ Technikum,  

 □ Zasadnicza szkoła zawodowa,  □ Policealna szkoła zawodowa,  □ Kolegium,  □ Inne 

 

3. Przyczyna ubiegania się o zasiłek szkolny (właściwe zaznaczyć X):  

□ utrata pracy rodziców (opiekunów prawnych), 

□ śmierć rodzica lub dziecka wspólnie zamieszkującego i gospodarującego, 

□ kradzież w mieszkaniu ucznia, 

□ klęska żywiołowa (susza, huragan, powódź), 

□ ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego, 

□ wypadek komunikacyjny, 

□ pożar lub zalanie mieszkania ucznia 

 

 



4. Data wystąpienia zdarzenia       ……………………………   

5. Opis zdarzenia i uzasadnienie przyznania zasiłku 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Dane dotyczące gospodarstwa domowego. 
Dane osobowe wypełnić literami drukowanymi. 

 
Lp.  

Imię i nazwisko 

Data 

urodzenia 

 

Miejsce pracy - nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

miesięczny 

dochód  netto         

w złotych 

 1 

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

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

 

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

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

  

 2 

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

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

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

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

  

 3 

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

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

 

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

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

 

  

 4 

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

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

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

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

  

 5 

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

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

 

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

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

 

  

 6 

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

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

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

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

  

 7 

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

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

 

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

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

 

  

 8 

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

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

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

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

  

 9 
 
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego (netto)  miesięcznie wynosi 

 

............................zł 

 

 

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

(słownie: ............................................................................................................................. .................................................................. 

  

 

 

 



7. Przyczyny uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego (właściwe zaznaczyć X): 

   □ bezrobocie,  □ niepełnosprawność,  □ ciężka lub długotrwała choroba, □ wielodzietność,  

□ alkoholizm,  □  narkomania,  □ rodzina jest niepełna,  □ wystąpiło zdarzenie losowe,  □ brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 

6. Uprzedzona (-y) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1137 z późn. zm.) - „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”  

 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych                                  

z przyznaniem pomocy, z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  

z 2016r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 

2016 poz. 1927 ze zm.). 

 

8. Forma pomocy (zaznaczyć właściwe znakiem X): 

 □ świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

 □ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym 

 

9. Odbiór zasiłku szkolnego(właściwe zaznaczyć X):  

 □ Proszę o przekazanie zasiłku szkolnego na moje konto bankowe  

       nr rachunku  ………………………………………………………… …………….. 

  □ Proszę o przekazanie przekazem pocztowym  

 
 

 

 

 

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

miejscowość, data                                                                     czytelny podpis wnioskodawcy  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz dokumentów str. 4 

 



DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU: 

 

• zaświadczenie ze szkoły potwierdzającą naukę ucznia w danej 

szkole 

• zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 

lub innych umów np. zlecenia, o dzieło itp, 

• zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu 

bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku), 

• oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu 

osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, 

• zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni 

gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, 

• wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów lub 

zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, 

• odcinek renty/emerytury, 

• oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych 

z prac dorywczych/sezonowych, 

• zaświadczenie albo oświadczenie o innych otrzymywanych 

stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych, 

• inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów. 

• Zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach z Ośrodka Pomocy 

Społecznej (zasiłek stały, zasiłek rodzinny, zasiłek 

pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny). 

• Akt zgonu członka rodziny. 

 

 


