
……………………………………………………….                                                Wasilków, dnia ............................. 

             Imię i nazwisko wnioskodawcy 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

                     Adres  wnioskodawcy 
                                                                        

         BURMISTRZ  WASILKOWA  

………………………………………………………... 

       Nr  wniosku określony przez wnioskobiorcę 

 

 

 

 

                          WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKO LNEGO                                                 

                               NA ROK SZKOLNY .………/……….. 

 
 

I. Dane ucznia* ubiegającego się o zasiłek szkolny 
 
1. Imię i nazwisko ucznia ........................................................................................................ 
2. Data urodzenia ucznia.........................................PESEL ucznia........................................... 
3. Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów** …............................................................... 
4. Adres zamieszkania ucznia: ulica ................................................ nr domu......... nr lok......  
      miejscowość .......................................poczta ..................................... telefon ................... 
  
 
II. Informacja o szkole, w której uczeń* pobiera naukę w roku szkolnym ........../............ 
 
1. Pełna nazwa i adres szkoły ..……………………................................................................ 
      …………………………………………………………………………………………….. 
2. Typ szkoły (np. technikum, LO)  ………………………………………………………….                                                                                              
3. Klasa / rok nauki w w/w  szkole  ………………………………………………………….                                                                
4.  Rozpoczęcie roku szkolnego ……./……..  - podać datę od kiedy    ..................................... 
5.  Przewidywany czas zakończenia nauki w roku szkolnym .………/……….. - 
     podać datę do kiedy............................................ 
 
       W przypadku, jeśli wniosek pochodzi od dyrektora szkoły, dodatkowo wyjaśnienie tej 
        okoliczności). 
 
     ............................................................................................................................................... 
     ……………………………………………………………………………………………... 
     ............................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................... 
     ……………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
...............................................                         ………………………………………………….. 
          (miejscowość i data)                                                       (podpis dyrektora szkoły / kolegium / ośrodka)** 



III. Dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego 
 
1. Data wystąpienia zdarzenia losowego ….............................................................................. 
 
    O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 
    wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
 
2.Wyjaśnienie dotyczące zdarzenia losowego i jego wpływu na pogorszenie sytuacji                      
   materialnej rodziny ucznia 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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



 IV .  Pobieram / nie pobieram** / uczeń pobiera / nie pobiera**  (w przypadku, jeśli wniosek 

             składa  dyrektor szkoły lub rodzic) inne stypendium o charakterze socjalnym przyznane przez  

................................................................................................ w wysokości ................................ 

 
 
 
V. Pożądana forma zasiłku szkolnego (należy dokonać wyboru formy poprzez zakreślenie 

odpowiedniego kwadratu / kwadratów – możliwe jest wybranie jednej lub dwu form jednocześnie)  

 
          pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 
 
 
          świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 
 
 
    
VI. Dane do przelewu zasiłku szkolnego - nazwa i nr konta: 
 
   ……………………………………………………………………………………………… 
 
   ………………………………………………………………………………………………... 
 
Świadoma /y/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 
 
 - podane przeze mnie we wniosku dane zgodne są ze stanem faktycznym, 
 - w przypadku przyznania zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego,  
    zostanie ono zrealizowane na pokrycie wydatków związanych z procesem  
    edukacyjnym ucznia, dla którego zasiłek przyznano. 
  
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
                  …………………………..….....................................................................……………………………....                                                                                                                             
                          (podpis  wnioskodawcy a w przypadku gdy uczeń jest pełnoletni-podpis pełnoletniego ucznia)      
         
                                                                       
 
 
 

Wniosek musi być dokładnie i czytelnie wypełniony oraz powinien zawierać: 
-Uzasadnienie potwierdzające pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny w związku ze zdarzeniem 
losowym 
 - dokument potwierdzający wystąpienie i datę  zdarzenia losowego 
 
*   użyte we wniosku określenie: „uczeń”  oznacza odpowiednio: uczeń, słuchacz, wychowanek placówki, o 
których mowa w art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 
2198 z póź. zm.), 
    „szkoła” – oznacza odpowiednio: szkoła, kolegium, placówka, o których mowa  w art. 90 b ust. 3 ustawy z 
dnia 7 września 1991r. o 
    systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z póź. zm..). 
**     niepotrzebne skreślić, właściwą odpowiedź zaznaczyć w kółku 
***  „rodzina” - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące 
 
 
 



 
Adnotacje wnioskobiorcy: 
 
Zasiłek szkolny przyznano w kwocie  …………………..  zł. 
 
 Planowany termin wypłaty …………………… 
 
Ucznia wpisano do zał.  nr  ……  liczba porządkowa nr  …………… 
 
Uwagi:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 


