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Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 

 

 

1. Wnioskodawca. 

Nazwisko i imię

Dane wnioskodawcy (czy 

jest to rodzic, dyrektor szkoły lub 

pełnoletni uczeń)
 

a) Adres zamieszkania wnioskodawcy:  

kod pocztowy ……… miejscowość …………...... ulica ……………………………….  

nr domu ……... nr mieszkania ………. telefon  ……………………….. 

b) Adres wnioskodawcy do korespondencji (o ile jest inny niż adres zamieszkania):  

kod pocztowy ……………… miejscowość …………... ulica …………………………………. nr 

domu ……... nr mieszkania …… Telefon ………….. 

 

2. Dane o uczniu. 

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

Adres 

zamieszkania 

ucznia *1

W której klasie uczeń pobiera naukę

Adres stałego 

zameldowania 

ucznia

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Data i miejsce urodzenia ucznia

 
 

3. Dane o szkole. 

miejscowość

ulica

kod pocztowy

Adres szkoły

Nazwa szkoły (jeżeli szkoła jest w 

zespole również nazwa zespołu)

Typ szkoły
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4. Dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego. 

a) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie: 

Rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,wspólnie 

zamieszkujące i gospodarujące. WSZYSTKIE DOCHODY BEZ WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO ICH 

POCHODZENIA PODLEGAJĄ SUMOWANIU 

 

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

 
 

b) ŹRÓDŁA DOCHODU W RODZINIE (Za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia 

wniosku):  

 Wynagrodzenie za pracę (netto) ……………………………………………….….. zł  

 Stałe zasiłki z OPS ……………………………………………………………..….. zł  

 Emerytury, renty ……………………………………………………………….….. zł  

 Świadczenia rodzinne ………………………………………………………….….. zł  

 Dodatek mieszkaniowy …………………………………………………….…..….. zł  

 Alimenty …………………………………………………………...…………...…..zł  

 Stypendia ………………………………………………………..……………...…. zł  

 Zasiłek dla bezrobotnych ……………………………………………………....…. zł  

 Dochody z gospodarstwa rolnego (250 zł x ha przeliczeniowy) …..…………..…. zł  

 Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej …………………………….. ..zł  

 Inne dochody …………………………………………………………………....... zł  

Łączne dochody rodziny ………………………………………………………………… zł.  

Średni miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi ……………..…………… zł  

Słownie: 

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

Do wniosku załączam:  

 Zaświadczenie o dochodach netto  

 Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego  

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej 

 Kserokopie opłacanych składek ZUS. KRUS  

 Zaświadczenie z OPS o korzystaniu z świadczeń  

 Zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych z ZUS, KRUS  
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 Kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymanie alimentów  

 Zaświadczenie z PUP o wypłacanych zasiłkach dla bezrobotnych  

 Inne (jakie?) …………………………………………………………………..  

 

 

 

c) Opis zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego  
(z podaniem daty): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Opis wpływu zdarzenia losowego na pogorszenie sytuacji edukacyjnej ucznia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pożądana forma zasiłku szkolnego (właściwe zaznaczyć X): 

 Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 

 

 Oświadczam, iż informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą i jestem 

świadoma/my odpowiedzialności prawnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Zaklików o ustaniu przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania zasiłku szkolnego,  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaklików,  

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

związanych z przyznaniem pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.).  

 

 

 

………………………………     ………………………………… 

Miejscowość, data       podpis wnioskodawcy 
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Instrukcja dotycząca wypełnia wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 

 

Miejsce zamieszkania: 

 *1 - W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania 

należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia 

(np. umowa najmu mieszkania zawarta przez rodziców). 

 

Dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego: 

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

 Od dnia 1 lipca 2011 r. dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych 

dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz 

również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne 

jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”.  

 O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

 Wysokość zasiłku 

 Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej 

pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). 

Do wniosku należy załączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia: 

 w przypadku śmierci rodzica lub opiekuna prawnego - kopia aktu zgonu członka 

rodziny ucznia,  

 w przypadku pożaru – zaświadczenie (lub jego kopia) Straży Pożarnej, 

Administracji Nieruchomości lub Instytucji Ubezpieczeniowej, 

 w przypadku kradzieży – zaświadczenie (zawiadomienie) wystawione przez organ 

ścigania o wszczęciu postępowania lub zaświadczenie o złożeniu zawiadomienia  

o popełnieniu przestępstwa,  

 w przypadku zalania mieszkania - zaświadczenie Administracji Nieruchomości  

lub Instytucji Ubezpieczeniowej, 

 w przypadku nagłych wypadków lub długotrwałej choroby - kopia dokumentacji 

lekarskiej pacjenta lub inne dokumenty poświadczające stan zdrowia lub zaistniałe 

zdarzenie. 

Pomoc materialna w może być realizowana poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych 

wydatków,  

po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki. 
 


