
           

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

Część I (wypełnia wnioskodawca)    
1. Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko:

PESEL

Adres zamieszkania:

Nr telefonu:

Rodzic/Opiekun Prawny Pełnoletni uczeń Dyrektor szkoły/ośrodka/kolegium1

2. Dane ucznia:

Imię i nazwisko ucznia

PESEL ucznia

Imię i nazwisko ojca

Imię i nazwisko matki

Adres zamieszkania

Numer telefonu kontaktowego

Data urodzenia

Nazwa i adres szkoły

Klasa

1 W przypadku złożenia wniosku przez dyrektora szkoły uzupełniane są przez wnioskodawcę w tabeli Dane 
wnioskodawcy i Dane ucznia, pozostałe dane wniosku nie są uzupełniane przez Dyrektora placówki.



Część II 
1.Wnioskowana forma pomocy materialnej :
zaznaczyć jedną lub kilka pozycji 

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym

Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

2. Sytuacja rodzinna ucznia /słuchacza.

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym:
( zgodnie z art.6 pkt.14 ustawy o pomocy społecznej za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione 
pozostające we faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) 

Lp. Imię i nazwisko PESEL Miejsce pracy/
nauki

Stopień
pokrewieństwa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3.  Oświadczenie  o  wysokości  dochodu  rodziny  z  podaniem  źródła  jego  uzyskiwania
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie niniejszego wniosku.

Lp. Źródło dochodu Kwota

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

2. Działalność opodatkowana:

3. - na zasadach ogólnych 

4. - ryczałtem*

5. Dochód z tytułu gospodarstwa rolnego

6. Emerytura/renta**

7. Świadczenie rehabilitacyjne

8. Zasiłek dla bezrobotnych

9. Świadczenia rodzinne

10. Zasiłek pielęgnacyjny

11. Świadczenie pielęgnacyjne

12. Specjalny zasiłek opiekuńczy

13. Fundusz alimentacyjny

14. Alimenty (zasądzone, dobrowolne, otrzymane za pośrednictwem komornika)

15. Dodatek mieszkaniowy

16. Dodatek energetyczny

17. Wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej



(umowa zlecenie, umowa o dzieło)

18. Zasiłek stały

19. Zasiłek okresowy

20. Dochód z prac dorywczych

21. Stypendia inne niż z ustawy o systemie oświaty

22. Pomoc finansowa rodziny

23. Inne (wpisać jakie)

Dochód razem

Średni dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie 

4. Uzasadnienie złożenia wniosku.

 Data zajścia zdarzenia losowego i jego rodzaj :
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………...
Opis trudnej sytuacji materialnej ucznia w rodzinie w związku z zdarzeniem losowym:

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………
W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia losowego 
wpływającego na sytuację materialną ucznia:

1…………………………………………………….

2…………………………………………………….

3……………………………………………………..

4……………………………………………………..

5……………………………………………………..

6…………………………………………………….

Forma wypłaty:

kasa Konto bankowe

Nazwa banku .........................................................................................................................................

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego ................................................................................

Numer rachunku bankowego



Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego :"Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym  lub  innym  postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznając  nieprawdę  lub  zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat".

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia, wynikającego z art. 233 § 1 kodeksu karnego – oświadczam, że dane we wniosku zawarte są
prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów przyznanej pomocy
materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r.
poz. 1000 z późniejszymi zmianami).

Piekary Śląskie, dnia ............................... ...........................................................
podpis wnioskodawcy 


