
str. 1 z 2 

 

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego są przyjmowane w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286) 
 

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 

jeżeli jest inny niż adres 

zameldowania)* 

ulica  nr domu  
nr 

lokalu 
 

kod 

pocztowy 
 miejscowość  

telefon kontaktowy 

(nieobowiązkowe) 
 

* W przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły, należy 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 jeżeli jest inny niż adres 

zameldowania) 

ulica  nr domu  nr lokalu  

kod 

pocztowy 
 miejscowość  

 

Nazwa szkoły  

 
 

miejscowość 

adres szkoły 
 

Typ szkoły (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, czteroletnie liceum 

ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, trzyletnia 

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, dwuletnia branżowa szkoła II stopnia, szkoła 

policealna, gimnazjum) 

 

*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 pieniężnego 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, że 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, 

 jeżeli 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 
Zgodnie z art. 90n ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198 ze zm.) Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty -  

tekst jednolity Dz. U . 2017, poz. 2198 ze zm. 
 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim  

w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7. 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną 

danych osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl 

2) pod numerem telefonu: 032 273 96 82. 

3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony 

danych”. 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym. 

2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący  

na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2189) art. 90 n 

ust.1-4 oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017,  poz. 949) art. 41 ust. 2a. 

3. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża 

Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych  

do załatwienia Pani/Pana sprawy. 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
mailto:iod@um.zabrze.pl
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Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania  

na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień  

i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych,  

w których są przetwarzane Pani/Pana dane. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. 

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie  

w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3) usunięcia swoich danych osobowych, 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5) przenoszenia swoich danych osobowych, 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY. 

W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/y.  

W takim przypadku, jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może 

skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 

2. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa,  

jest dobrowolne. 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło  

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane. 

 

 
 

Zabrze,............................                                                                    ........................................... 
              data                                                                                                                                               podpis wnioskodawcy 

 

 
 

  
 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu zdarzenia losowego. 

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące po wystąpieniu zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

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

 pożaru lub zalania mieszkania, 

 choroby w rodzinie ucznia, 

 śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, 

 nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, 

 kradzieży w mieszkaniu ucznia, 

 itp. 

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


