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Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego są przyjmowane w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Park Hutniczy 8) 
 

Wypełnia organ przyznający stypendium 
Rozstrzygnięcie 

 
 
 

Data Parafa Uwagi 
 
 
 

Nr wniosku 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) 
 Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia  Pełnoletni uczeń/słuchacz  Dyrektor Szkoły 
 

Imię i Nazwisko wnioskodawcy  

PESEL wnioskodawcy            

Adres zameldowania (na pobyt 
stały)* 

ulica  nr domu  
nr 
lokalu 

 

kod 
pocztowy

 miejscowość  

Adres zamieszkania (wypełnić 
jeŜeli jest inny niŜ adres 
zameldowania)* 

ulica  nr domu  
nr 
lokalu 

 

kod 
pocztowy

 miejscowość  

telefon kontaktowy  

* W przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły, naleŜy podać adres szkoły 
 

2.DANE UCZNIA/SŁUCHACZA  
 

Imię i Nazwisko ucznia/słuchacza  

PESEL            

imię i nazwisko matki/opiekuna 
prawnego* 

 

PESEL matki/opiekuna prawnego*            

imię i nazwisko ojca/opiekuna 
prawnego* 

 

PESEL ojca/opiekuna prawnego*            

Adres zameldowania ucznia 
ulica  nr domu  nr lokalu  

kod 
pocztowy

 miejscowość  

Adres zamieszkania ucznia 
(wypełnić jeŜeli jest inny niŜ 
adres zameldowania) 

ulica  nr domu  nr lokalu  

kod 
pocztowy 

 miejscowość  

Nazwa szkoły  
 miejscowość 
adres szkoły 

 

typ szkoły (podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna, policealna, kolegium)  

*nie wypełniać gdy uczeń jest pełnoletni 
 
3. Wnioskowana forma świadczenia pomocy materialnej  (proszę zaznaczyć odpowiednie kratki) 

 
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników szkolnych, zakup 
przyborów  szkolnych, innych zakupów o charakterze edukacyjnym. 
świadczenia pienięŜnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 
 
 

Prezydent 
Miasta Zabrze 

Wniosek o przyznanie 
zasiłku szkolnego 

Wypełnia organ przyjmujący wniosek 
 
 
 

.............................................................. 
pieczęć daty wpływu 
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4. Data zajścia zdarzenia losowego ........................................................................................................................................................................ 
 
 
5. W jaki sposób zdarzenie losowe miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej (opisywane 
pogorszenie sytuacji winno być udokumentowane i załączone do wniosku) 
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 
6. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  
Oświadczam, Ŝe łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny przed zajściem zdarzenia losowego 

wynosiły........................... zł netto, co w przeliczeniu na 1 osobę stanowiło ...................... zł. 

 

Łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wynoszą obecnie ........................... zł netto, co w przeliczeniu na 1 osobę 

stanowi ...................... zł. 

 
7. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU   
• dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe, 
• dokumenty potwierdzające pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia z powodu zdarzenia losowego, 
• dokumenty potwierdzające obecne dochody, 
• jeŜeli uczeń uczy się poza miastem Zabrze lub w szkole niepublicznej – zaświadczenie o posiadaniu statusu ucznia oraz 

o posiadaniu przez szkołę uprawnień szkoły publicznej. 
 

 
8. Oświadczenie 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikaj ącej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.) - „Kto składając zeznania mające słuŜyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” -  oświadczam, Ŝe powyŜsze dane są prawdziwe. 
 
 
 

.....................................                                                                         ........................................... 
miejscowość, data                                                                                                                                           podpis wnioskodawcy 

 

 
 
Zasiłek szkolny moŜe być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu zdarzenia losowego. 
O zasiłek szkolny moŜna się ubiegać w terminie nie dłuŜszym niŜ 2 miesiące po wystąpieniu zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie zasiłku. 
 
Zasiłek szkolny moŜe być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego 
np.: 
• poŜaru lub zalania mieszkania, 
• choroby w rodzinie ucznia, 
• śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, 
• nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, 
• kradzieŜy w mieszkaniu ucznia, 
• itp. 

 
Wyciąg ustawy o systemie oświaty znajduje się na stronie www.oswiata.zabrze.magistrat.pl w zakładce stypendia. 


