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Wójt Gminy Dorohusk    

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 
Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, ze zm.) 

 
CZĘŚĆ I – DANE IDENTYFIKACYJNE 
 
1. WNIOSKODAWCA: 
□ rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia  
□ pełnoletni uczeń  
□ dyrektor szkoły, ośrodka, kolegium  
 
2. DANE OSOBOWE UCZNIA: 
 

 Nazwa i adres szkoły klasa 

Imię i Nazwisko: 
 

  

Adres zamieszkania (wpisać, jeżeli inny niż wnioskodawcy) 
 
 

Data urodzenia: 
 

 

CZĘŚĆ II – FORMA ZASIŁKU SZKOLNEGO: 
 

 Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 

 
CZĘŚĆ III – UZASADNIENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU- szczegółowe wskazanie zdarzenia losowego 
 

Data wystąpienia zdarzenia:………………………………………………………………………………………………. 

Opis:…………………………………………………………………………………………………………………………..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………..... 

Adres:………………………………………………………..

…..……………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Telefon…………………………………………………........ 



CZĘŚĆ IV – SYTUACJA RODZINNA I MATERIALNA: 
 
Liczba osób w rodzinie:………………………………………………………………………………………………………. 
 
Całkowita suma dochodów netto w rodzinie…………………………………………………………………………………. 
 
Dochody w przeliczeniu na 1 członka rodziny:………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam że: 

1. Powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą. 

2. Inne: 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
………………………………………………………..                                             ………………………………………………………….. 

 (miejscowość, data)      (podpis składającego oświadczenie) 
 

 
 

PRZYZNANE ŚWIADCZENIE PROSZĘ PRZEKAZYWAĆ: 

 Wypłata w kasie 
 

 Na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
 

Nazwisko i imię właściciela/współwłaściciela konta:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres właściciela/współwłaściciela  konta  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nr rachunku: 
                          

 
Nazwa banku 
……………………………………………………………...…………………… 

 
P O U C Z E N I E 

 
 

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca 
taką pomoc ma obowiązek wykorzystać zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem.  

2. W przypadku zmiany adresu wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany szkoły lub zaprzestania nauki, osoba 
wnioskująca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Poznańskie Centrum Świadczeń.  

3. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego (art. 90e ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.) 

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 
przyznanie tego zasiłku (art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.) 

5. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego. 
 

 
………………………………………………………………………. 

data i podpis osoby składającej wniosek 

 
Potwierdzam, iż przekazano mi w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych 
osobowych w kontekście przepisów RODO obowiązujących od 25 maja 2018 r. i wyrażam zgodę na przetwarzanie 
zawartych we wniosku danych osobowych, podanych świadomie i dobrowolnie, w związku ze złożeniem wniosku w 
sprawie stypendium szkolnego.  
 
………………………………………………………..                                             ………………………………………………………….. 

 (miejscowość, data)      (podpis składającego oświadczenie) 
 


