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Żuromin, dnia ………………….. 
           

Do Burmistrza   
Gminy i Miasta Żuromin   

 

 
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 

 
1. Wnioskodawca. 

 
Nazwisko i im ię

Dane wnioskodawcy (czy 
jest to rodzic, dyrektor szkoły lub 
pełnoletni uczeń)  

 
 

 
2. Dane o uczniu. 

 

m iejscowość

ulica/nr 

kod pocztow y

m iejscowość

ulica/nr 

kod pocztow y

Adres 
zam ieszkania 
ucznia  *1

W  k tórej k las ie  uczeń  pob iera naukę

Adres sta łego 
zam eldowania 
ucznia

N azwisko i im ię  ucznia

N azwisko i im ię  o jca

N azwisko i im ię  m atk i

D ata i m iejsce urodzenia uczn ia

 
 

3. Dane o szkole. 
 

m ie jscowość

u lica

kod pocztowy

Adres szkoły

N azwa szkoły (jeże li szko ła  jest w  
zespo le  również  nazwa zespo łu)

T yp szko ły
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ze stosunku pracy 
z pozarolniczej 

działalno ści 
gospodarczej

z innych tytułów 
(np.darowizny, zasiłki, 

emerytury, renty, 
umowy zlecenia, 

umowy najmu itp. )

Miesi ęczna 
wysoko ść dochodu 

w złotych
(potwierdzona 

zaświadczeniem lub 
oświadczeniem) 

w tym:

Łączny miesi ęczny dochód w rodzinie

Łączny miesi ęczny dochód w rodzinie na 1 osob ę

L.p. Nazwisko i imi ę
Stopie ń 

pokrewie ństwa

Ilość osób w rodzinie

4. Dane uzasadniaj ące przyznanie zasiłku szkolnego. 
 
a) Oświadczam, że moja rodzina składa si ę z nast ępujących osób i miesi ęczna 
     wysoko ść dochodu na osob ę w rodzinie wynosi: 
 

 
 
b) Zdarzenie losowe uzasadniaj ące przyznanie zasiłku szkolnego (z podaniem daty): 
 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

c) Dokument potwierdzaj ący wyst ąpienie zdarzenie losowe ( nale ży wypisa ć jakie 
    dokumenty s ą doł ączane): 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Pożądana forma zasiłku szkolnego. 
 
 
L.p. 

 
Pożądana forma zasiłku szkolnego 
 

1. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,  
w tym: 

 
X – należy zaznaczyć 
właściwą pozycję 

a zakup podręczników 
 

 

b zakup innych pomocy dydaktycznych 
 

 

c zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio 
związanego z realizacją procesu dydaktycznego – 
stroju sportowego, a także wyposażenia ucznia 
wymaganego obowiązkowo przez szkołę 

 

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. 

 

 
Uprzedzony o wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego odpowiedzialności oświadczam, że powyższy wniosek 
został wypełniony zgodnie z prawdą i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych we 
wniosku. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku.  
 
 
 
 
 
  ...........................................                                                                 ............................................... 
        (miejscowość, data)                                                                             (podpis wnioskodawcy) 

 
 
5. Potwierdzenie dyrektora szkoły. 
 

 Potwierdzam, że ……………………………………………………………………………….......................... 

jest uczniem ………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres placówki, klasa) 

 
Opinia ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………................................. 

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

 
 
 

……………………………………………………                    ………………………………………………….. 
     (miejscowość i data)                                                                      (podpis dyrektora szkoły)  


