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WNIOSEK  

O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 
 

 
I. DANE UCZNIA (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) 

1. IMIĘ  

2. NAZWISKO  
3. DATA URODZENIA R R R R - M M - D D  

4. PESEL            

5. 
ADRES ZAMIESZKANIA 
 

ul.  nr domu  
nr 
lokalu  

kod 
pocztowy   _    

miejscowość 

 

II. POTWIERDZENIE UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY (WYPEŁNIA SZKOŁA) 

1. pieczęć szkoły 

 
 
 
 

2. 
KLASA / RODZAJ SZKOŁY (*właściwe 
podkreślić) 

 szkoła podstawowa / gimnazjum / liceum / 
technikum / szkoła zawodowa / inne * 
……………………………………………………... 

3. 
DATA / PODPIS sekretarza szkoły lub 
innej wypełniającej osoby 

  

 

III. DANE WNIOSKODAWCY  
□ rodzic ucznia   □ opiekun prawny  □ pełnoletni uczeń  □ dyrektor szkoły  □ inne 
………………………………………… (właściwe zaznaczyć) 
 

1. IMIĘ  

2. NAZWISKO  

3. PESEL             

5. 

ADRES ZAMELDOWANIA  
(na pobyt stały)* 
(adres ten będzie równocześnie adresem do korespondencji 

chyba, że składający wniosek wypełni poz. 6, dotyczącą danych 

wnioskodawcy) 

ul.  
nr 
domu  

nr 
lokalu  

kod 
pocztowy   - 

    

miejscowość 

6. 
ADRES ZAMIESZKANIA* 
(należy wypełnić tylko wówczas , gdy adres zamieszkania jest 

inny, niż podany adres zameldowania)  

ul.  
nr 
domu  

nr 
lokalu  

kod 
pocztowy   -     

7. 

 

NUMER TELEFONU 
 

 

* nie wypełniać w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły 
 
 

BURMISTRZ RADZYMINA 
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IV.  PRZYCZYNA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK SZKOLNY (właściwe zaznaczyć znakiem X): 

 utrata pracy rodziców (opiekunów prawnych), 
 śmierć rodzica lub dziecka wspólnie zamieszkującego i gospodarującego, 
 kradzież w mieszkaniu ucznia, 
 klęska żywiołowa (susza, huragan, powódź), 
 ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego, 
 wypadek komunikacyjny, 
 pożar lub zalanie mieszkania ucznia. 

 
V. DATA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA ……………………………………. . 

 
VI.  Uprzedzona (-y) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu 

karnego (t. j . Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) – „ Kto, składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 
VII. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym (zasiłku szkolnego) , zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (t. j. Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO), 

a także z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej  

(t. j . Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.). 

 
(data)  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 
VIII. FORMA POMOCY (zaznaczyć właściwe znakiem X): 

 
 Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem 

edukacyjnym 
 

 Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym 
 

IX.  REALIZACJA ZASIŁKU SZKOLNEGO: 

Proszę o przekazanie zasiłku szkolnego na następujący rachunek bankowy: 
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X. DO WNIOSKU DOŁĄCZAM NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
POUCZENIE 

 

I. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują 

zamieszkałym na terenie Gminy Radzymin: 

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 

dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów 

pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno 

- wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

II. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom 

objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.  

III. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo  

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

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

od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

V. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia 

losowego. 

VI. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zdarzenie losowe oraz datę 

jego wystąpienia.  

VII. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie  

od otrzymywanego stypendium szkolnego.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi przyznanie pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym (zasiłku szkolnego) wskazanymi w treści pouczenia.  

 
 

........................................................ 
                           (data i podpis wnioskodawcy) 
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załącznik nr 1 do wniosku 
 

 

Radzymin, dn. ……………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

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

Imię i nazwisko Wnioskodawcy 

 
Ja niżej podpisany(a), pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania 

przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego  

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) oraz o treści art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 

składam oświadczenie następującej treści: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

Art.233.§1kk: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8”. 

§ 2 kk: „Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 

zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie”. 

Art. 83 § 3 KPA: „Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie odmowy zeznań 

i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania”. 

 

 

podpis osoby przyjmującej oświadczenie  czytelny podpis wnioskodawcy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osoby składającej wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (zwany dalej Rozporządzeniem) Administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31,  
05-250 Radzymin. 
 
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 22 786 54 86 
ops_iod@radzymin.pl. 
 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania świadczenia w postaci 
zasiłku szkolnego dla ucznia, na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991 r.  
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1327 ze zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) 
Rozporządzenia oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g) Rozporządzenia tj. zadania określone 
w:  
a. Ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty r. (tekst jedn. z 2020 poz. 1327 ze 
zm.) 
 
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 
 
- Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych  
oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  
 
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  
z wymogami prawa. 
 
- Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia 
pomocy/przyznania świadczeń. 
 
- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka). 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z wyżej przedstawionymi informacjami. 

 

 
(data)  (czytelny podpis składającej 

oświadczenie) 

 

mailto:ops_iod@radzymin.pl

