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

 

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

 

....................................................... 
       (adresat) 

 

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 
(wniosek należy skierować do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m.st. Warszawy 
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia szkoły, ośrodka lub słuchacza kolegium) 

 

1. Wnioskodawca. 

 

2. Dane o uczniu. 

 

3. Dane o szkole. 

 

Nazwisko i imię

Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, 

opiekun prawny, dyrektor szkoły lub 

pełnoletni uczeń)

Nr telefonu lub adres e-mail

miejscowość

ulica/nr

kod pocztowy

miejscowość

ulica/nr

kod pocztowy

Adres stałego 

zameldowania ucznia

Adres zamieszkania 

ucznia *1

W której klasie uczeń pobiera naukę

Nazwisko i imię  ucznia

PESEL ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Data i miejsce urodzenia ucznia

miejscowość

ulica

kod pocztowy

Adres szkoły

Nazwa szkoły (jeżeli szkoła jest w 

zespole również nazwa zespołu)

Typ szkoły
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4. Dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego. 

a) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z załączoną instrukcją: 

 
*do wniosku należy załączyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu 

 
b) Zdarzenie losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego (z podaniem daty): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ze stosunku pracy

z pozarolniczej 

działalności 

gospodarczej

z innych tytułów 
(np. darowizny, 

zasiłki, emerytury, 

renty, umowy 

zlecenia, umowy 

najmu itp.)

Łączny miesięczny dochód w rodzinie

Ilość osób w rodzinie

Łączny miesięczny dochód w rodzinie na 1 osobę

L.p. Nazwisko i imię
Stopień 

pokrewieństwa

Miesięczna 

wysokość dochodu 

w złotych 
(potwierdzona 

zaświadczeniem lub 

oświadczeniem*)

w tym:
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5. Pożądana forma zasiłku szkolnego. 

 

 
 

 

 
 

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym.  

 
 
Wnoszę o wypłatę zasiłku (właściwe zaznaczyć): 

 - przelewem na rachunek bankowy nr: 
 

 

 - przekazem pocztowym 

 
 
 
 
 
  ...........................................                                                                 ............................................... 
        (miejscowość, data)                                                                             (podpis wnioskodawcy) 

 

 

L.p. Pożądana forma zasiłku szkolnego

X - należy 

zaznaczyć 

właściwą 

pozycję

1 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym:

a zakup podręczników

b zakup innych pomocy dydaktycznych

c
zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio 

związanego z realizacją procesu dydaktycznego

d

zakup rzeczy i przedmiorów nie stanowiących pomocy 

dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację 

procesu edukacyjnego lub wykonanie obowiązku 

szkolnego przez ucznia

e

inna forma pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym, jaka? …………………………………………………

………………………………………………………………………………….

2
Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym.
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Wzór 
 
 

Oświadczenie o wysokości dochodu 
 
 
 

 Oświadczam, że łączny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie, 

wskazany we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, wynosi 

..................................... zł (zgodnie z załączoną instrukcją). 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

 

 

 
                                                                                                            ......................................................                                                              
........................................................... 
         (miejscowość, data)                                                                           (podpis wnioskodawcy) 
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Instrukcja dotycząca wypełnia wniosku o przyznanie zasiłku 
szkolnego 

 
- Miejsce zamieszkania: 
 

 *1 - W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania 
należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania 
ucznia (np. umowa najmu mieszkania zawarta przez rodziców). 

 
- Dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego: 
 

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

 

 Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być 
nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również 
oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne 
jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie 
oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia”.  

 
 O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

   
- Wysokość zasiłku 
 

 Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej 
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), tj. nie może być wyższa niż 
620 zł. 

 
 

  

 


