
   

   WNIOSEK

o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego 

na rok szkolny .............................

I. DANE WNIOSKODAWCY:

1 Imię

2 Nazwisko

3 Pesel

4 Adres zamieszkania

(w przypadku gdy wnioskodawcą jest 
dyrektor proszę wpisać adres instytucji)

ulica

nr domu nr lokalu

kod pocztowy

miasto

5 Nr telefonu

II. DANE UCZNIA/SŁUCHACZA:

1 Imię

2 Nazwisko

3 Pesel

4 Imiona rodziców

5 Adres zamieszkania ulica

nr domu nr lokalu

kod pocztowy

miasto

Uczeń / słuchacz: ……………………………………………………………………………………
                         /klasa,  nazwa i adres i szkoły/

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

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



III. WNIOSKOWANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ:

Należy wybrać preferowaną formę

1 Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym

2 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych 
pomocy naukowych

IV. PRZYCZYNA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK SZKOLNY (właściwe zaznaczyć X)

1 Klęska żywiołowa (pożar, zalanie mieszkania)

2 Śmierć rodzica/opiekuna prawnego

3 Nagła długotrwała choroba

4 Inne okoliczności utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniające naukę 
ucznia.

V. UZASADNIENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU (data i opis zdarzenia losowego oraz wskazanie potrzeb 
edukacyjnych ucznia, które nie zostały zaspokojone z uwagi na pogorszenie sytuacji materialnej w związku 
z zaistniałym zdarzeniem losowym)

VI. SYTUACJA RODZINNA I MATERIALNA UCZNIA

L
p

Imię i nazwisko
wnioskodawcy 

i członków rodziny

Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce
pracy/nauki

Wysokość
dochodu w zł

(netto)
z miesiąca poprzedzającego

złożenie wniosku lub w
przypadku utraty dochodu z
miesiąca złożenia wniosku

wnioskodawca

Łączny miesięczny dochód 

Ilość osób w rodzinie

Łączny miesięczny dochód na osobę w rodzinie



VII. FORMY PRZEKAZYWANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

Rachunek 
bankowy

Nr

Gotówka

Załączniki (dotyczące zdarzenia losowego):

1. Dowód na wystąpienie zdarzenia losowego
2. Inne dokumenty:...............................................................................

Oświadczam, że złożony wniosek i dane w nim zawarte są zgodne z prawdą. Jestem  świadom 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań/ zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego/ 

Oświadczam, że przyznany zasiłek szkolny przeznaczę na potrzeby edukacyjne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z 
przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r.   
o ochronie danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
w Urzędzie Miasta Lędziny.

Lędziny dnia ....................................             ....................................................
                      /podpis składającego wniosek/

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
w Urzędzie Miasta Lędziny.

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

                                 /podpis składającego wniosek/
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