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Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Oleśnicy 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

NA ROK SZKOLNY  2021/2022 

   Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Oleśnicy, przy ul. 

Wojska Polskiego 13, w terminie  do 2 miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności. 

 
 

 

DATA WPŁYWU (wypełnia URZĄD) 

 
 

Wnioskodawca 

(należy zaznaczyć stawiając znak „X”) 
 

 

 Rodzic/opiekun prawny     Pełnoletni uczeń     Dyrektor szkoły  

 
 

Dane osobowe i adres zamieszkania ucznia 
 

Imię i nazwisko ucznia 

 PESEL: 

Imię i nazwisko ucznia 

 PESEL: 

Imię i nazwisko matki 

       (opiekuna prawnego) 

 

Imię i nazwisko ojca 

(opiekuna prawnego) 

 

 

       Adres zamieszkania 

ucznia: 
Oleśnica 

Kod pocztowy:  

56-400 

Ulica 
 

 
Nr domu:  Nr mieszk.: 

Nr telefonu  

Adres  e-mail: 
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Informacja o szkole 

 

 

Nazwa szkoły  

 

  

Adres 
  

Klasa do której uczęszcza 

uczeń w roku szkolnym 

2021/2022 

  

 

 

 

 Uzasadnienie złożenia wniosku  
 

 

 Należy uzasadnić przejściowo trudną sytuacje materialną, tzn  podać zdarzenie losowe, jego 

charakter, rozmiary, poniesione starty oraz datę zdarzenia). 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za podanie 

nieprawdziwych danych stwierdzam, że:  

a) moja rodzina składa się z ......... osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym,  

b) średni miesięczny dochód netto, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi ................zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………… 
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Załączam do wniosku dokumenty 

 poświadczające nagłe pogorszenie się sytuacji materialnej w rodzinie 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Forma przekazania zasiłku szkolnego 

Numer konta 

bankowego 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Numer konta 

……………………………………………………………………………. 

Imię, nazwisko -  właściciela konta  

 

 

POUCZENIE 

1. Ja  niżej  podpisany/podpisana  na  podstawie art.  90 b ust.  2  oraz  art.  90 e ust. 2  ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz 1327 i z 2021 r., poz.4 z późn. 

zm.), oświadczam, że  w  przypadku przyznania   zasiłku  szkolnego  w formie  świadczenia 

pieniężnego zostanie ono przeznaczone  na  pokrycie wydatków związanych z  procesem  

edukacyjnym  wymienionych we wniosku uczniów.  

2. Jednocześnie zobowiązuje się do gromadzenia rachunków imiennych potwierdzających celowość 

wydatków i przedstawienia ich  na  każdorazowe  żądanie MOPS w Oleśnicy, oraz  zobowiązuje  

się niezwłocznie powiadomić MOPS w Oleśnicy w przypadku  zmiany adresu, zmiany szkoły, 

zaprzestania nauki oraz innych zmian. 

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. 90 e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 i z 2021 r., poz.4 z późn. zm.). 

 

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

zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art. 90 e ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty   (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 i z 2021 r., poz.4  z późn. zm.). 
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5. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny przedkładają tylko dokumenty potwierdzające zdarzenie 

losowe: 

a) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, 

b) długotrwałą chorobę ucznia lub najbliższego członka rodziny, 

c) szkody wyrządzonej uczniowi oraz jego rodzinie nagłym wypadkiem lub klęską żywiołową takich 

jak: powódź, pożar, huragan), 

d) kradzież, 

e) innych, szczególnych okoliczności. 

 

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1781 z póżn. zm.) informuję, że administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy z siedzibą przy  ul Wojska Polskiego 13, 56-400 

Oleśnica.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celach wynikających  

z przyznawania pomocy materialnej dla uczniów, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich 

ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach wynikających z przyznawania pomocy 

materialnej dla uczniów (wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i do ich 

poprawiania). 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1 

 

 

 

 

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

Data i podpis osoby przyjmującej                     Data i czytelny podpis wnioskodawcy 

           
   

 

 

 

Załączniki: 

 1. oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ów 

 

 
1Art. 233. § 1.k.k „kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

 
 


