
                                                                             Załącznik  Nr 2 do Regulaminu
                                                                             

                                                                                         
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie                                           
ul. Knyszyńska 2a
16 – 140 Korycin
woj. podlaskie

Wniosek
o przyznanie zasiłku szkolnego

1. Dane osoby składającej wniosek  /rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia (słuchacza)/*

Imię i nazwisko:

Miejsce zamieszkania:

Stan cywilny:

Obywatelstwo:

Telefon:

* (niepotrzebne skreślić)

2. Wnoszę o przyznanie w roku szkolnym ................................... zasiłku  szkolnego  na następujące 
dzieci:*

Lp. Imię i nazwisko
Data 

urodzenia
Nazwa szkoły

Siedziba szkoły  
(adres)

Klasa

Stopień 
pokrewieństwa lub 
imiona i nazwisko 

rodziców

1.

2.

3.

4.

5.

6.

* (Nie wypełnia pełnoletni uczeń składający wniosek  samodzielnie)



3. Wnoszę o przyznanie zasiłku szkolnego w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat i wpisać dane dzieci)

świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Wydatki, które 
zostaną pokryte z zasiłku szkolnego:

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

…............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności:
(podręczników,  lektur,  encyklopedii,  słowników  i  innych  książek  pomocnych  do  realizacji  prosesu  dydaktycznego,  
materiałów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju sportowego, obuwia sportowego, komputera, laptopa,tabletu, części  
komputerowych,  nośników  danych,  drukarki,  papieru  i  tuszu  do  drukarki,  skanera,  programów  komputerowych  
związanych z edukacją, dostępu do internetu, okularów korygujących wzrok)

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

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

(imię i nazwisko dziecka)
4. Złożenie wniosku uzasadniam:

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

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

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

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

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

5.  Dane  członków  rodziny (dane  wszystkich  członków  rodziny  zamieszkałych  wspólnie  z  uczniem  w  jednym  
gospodarstwie  domowym  i  uzyskiwanych  źródłach  dochodu  przez  członków  rodziny  w  miesiącu  poprzedzającym  
złożenie wniosku)

Lp. Nazwisko i imię PESEL Rodzaj dochodu Kwota dochodu Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Korycin, dnia…..............................................................................................................................................................
(podpis osoby składającej wniosek)



6. Forma wypłaty świadczenia: (zakreślić odpowiedni kwadrat)

Przelew bankowy:

Nazwa banku:…………………………………………………………………………………………………………
Nr rachunku:  

−

Przekaz pocztowy:

Do wniosku załączam:
1)…..........................................................................................................................................................

2) ............................................................................................................................................................

3) ............................................................................................................................................................

….............................................................................
(podpis osoby składającej wniosek)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1. Powyższe dane są prawdziwe.
2. Zapoznałem/zapoznałam się z warunkami przyznania zasiłku  szkolnego.
3. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie zawartych we wniosku danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w  Korycinie  dla  celów  związanych  z  przyznaniem  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  zgodnie  z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

….......................................................................................................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

POUCZENIE

  1. Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia w 

rodzinie ucznia zdarzenia losowego takiego jak:
  1) ciężka i długotrwała choroba ucznia lub członka rodziny;

2) śmierć jednego z rodziców (opiekunów) ucznia;
3) powódź, pożar lub huragan powodujące straty w mieniu należącym do rodziny ucznia;

4) inne nagłe zdarzenie utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny ucznia i przebieg nauki ucznia.
2. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem 

edukacyjnym lub jako pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.
3. Zasiłek może być przyznany maksymalnie 2 razy w ciągu roku szkolnego.

4. Zasiłek przyznaje się na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii Dyrektora.
5. Wniosek o zasiłek można składać w trybie przewidzianym dla wniosków o stypendium w terminie nie dłuższym niż  

dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzeń losowych oraz  

trudną sytuację materialną rodziny ucznia, uzasadniąjce przyznanie prawa do zasiłku.
7. Przez trudną sytuację materialną rozumieć należy brak możliwości finansowych do kontynuowania nauki.

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z powyższym pouczeniem.

….....................................................................................................................................................
(miejscowość, data czytelny podpis osoby składającej wniosek)


