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Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 
NA ROK ………/……… 

Wnioskodawca: □ Rodzic/Opiekun prawny niepełnoletniego ucznia/słuchacza/wychowanka  

□ Pełnoletni uczeń        □ Dyrektor szkoły/kolegium/ośrodka 

1. Dane osobowe wnioskodawcy(wypełnić literami drukowanymi): 
  

Imię: ……………………………………………………………………………………………………………….............. 
 

 Nazwisko: …………………………………………………………………………………..……………………………… 

 PESEL1:  

 

 

W 

przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość:  

 

           

Adres zamieszkania / do korespondencji: 

 

………………………………………………

  

……..……………………………………….. 

 

 

 

 

Numer telefonu:    

 

2. Dane osobowe ucznia (wypełnić literami drukowanymi): 
  

Imię …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Nazwisko׃…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 PESEL: 

 

 

W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

 

           

Adres zamieszkania: 

 

………………………………………………

  

……..……………………………………….. 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko matki/ opiekuna prawnego:                 

     

……………………………………………… 

 

          Imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego:         

 

         ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
Rodzaj szkoły (właściwe zaznaczyć x i potwierdzić aktualnym zaświadczeniem ):   

□ szkoła podstawowa □ liceum □ technikum □ zasadnicza szkoła zawodowa                           

□ policealna szkoła zawodowa □ kolegium □ Inne 

Klasa: 

 

 

 

3. 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 □ inne ……………………. 

 
1. Nie dotyczy dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka. 
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4. Data wystąpienia zdarzenia       ……………………………   

5.  Opis zdarzenia i uzasadnienie przyznania zasiłku 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6. Forma pomocy (właściwe zaznaczyć znakiem X): 

    □ świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

    □ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym 

7. Odbiór zasiłku szkolnego (właściwe zaznaczyć X):  
 

   □ Proszę o przekazanie zasiłku szkolnego na moje konto bankowe  nr rachunku    

   -     -     -     -     -     -     

   □ Proszę o przekazanie przekazem pocztowym 

 

8.  Pouczenie: 

 

1) Art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 poz.1444 t.j.)- „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”  

2) Informacja dotycząca przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, o której mowa w art.13 

Rozporządzenia 2016/679 (RODO) znajduje się na stronie internetowej: 

www.ops.wolomin.pl w zakładce RODO i na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPS przy Al. Armii 

Krajowej 34  w Wołominie. Zachęcamy do zapoznania się.  

Oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz dołączam 

dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.  

Oświadczam, że w przypadku przyznania zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego 

zostanie ono przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia. 
 

 

 

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

miejscowość, data                                                           czytelny podpis wnioskodawcy  
 
 

 

 


