
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM  …………../……………

Przed  przystąpieniem  do  wypełnienia  wniosku  należy  zapoznać  się  z  pouczeniem  stanowiącym
integralną część wniosku.

DATA WPŁYWU WNIOSKU DO SZKOŁY
ORAZ PIECZĘĆ SZKOŁY 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
DANE UCZNIA/SŁUCHACZA1)
1.

IMIĘ

2.
NAZWISKO

3.
PESEL

4.

ADRES ZAMIESZKANIA

ul.

nr domu nr lokalu

kod pocztowy -
miasto KATOWICE

1)niepotrzebne należy skreślić

WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY, KOLEGIUM LUB OŚRODKA

POŚWIADCZENIE  O  UCZĘSZCZANIU  UCZNIA/SŁUCHACZA2) DO  SZKOŁY,  KOLEGIUM
LUB OŚRODKA 
2) niepotrzebne należy skreślić

……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa i adres szkoły lub pieczęć adresowa)

KLASA DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ……………………………………………………………………

Właściwe należy zaznaczyć X – wypełnia Dyrektor Szkoły/Kolegium/Ośrodka lub osoba 
upoważniona

Szkoła publiczna
Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Kolegium pracowników służb społecznych
Szkoła niepubliczna

Typ szkoły (właściwe zaznaczyć X):

 szkoła podstawowa,
 szkoła ponadpodstawowa 

liceum,
technikum ,
branżowa szkoła I stopnia,
szkoła specjalna przyspasabiająca do pracy,

szkoła policealna,
szkoła dla dorosłych,
kolegium,
inna, (należy wpisać typ) .............................................................

……………..........................................………………………………………………..…………………..
                                            (data i  podpis dyrektora  szkoły/ kolegium/ ośrodka
                                          lub upoważnionej osoby wraz z imienną pieczęcią)
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WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć X)

 RODZIC / OPIEKUN PRAWNY

                  UCZNIA3)

 PEŁNOLETNI

UCZEŃ4)

 DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA,

KOLEGIUM

3)  Dotyczy opiekunów prawnych – do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający przyznanie prawnej opieki
nad dzieckiem.

4)   Pełnoletni  uczeń  samodzielnie  składa  wniosek  o  przyznanie  świadczenia  lub  upoważnia  rodzica  do  złożenia
wniosku  –  w takim przypadku niezbędne jest dołączenie upoważnienia podpisanego przez pełnoletniego ucznia.

DANE WNIOSKODAWCY: 

(W  przypadku  gdy  wnioskodawcą  jest  Dyrektor  Szkoły należy  wpisać  tylko imię  i  nazwisko  

Dyrektora Szkoły)
1. IMIĘ

2. NAZWISKO

3.

ADRES ZAMIESZKANIA

(w przypadku gdy wnioskodawcą jest  

Dyrektor proszę wpisać adres instytucji).

ul.

Nr domu nr lokalu

kod pocztowy -

miasto

4.

ADRES
KORESPONDENCYJNY

(wypełnić, gdy jest inny niż adres

zamieszkania)

ul.

Nr domu nr lokalu

kod pocztowy -

miasto

5. NUMER TELEFONU

DANE RODZINY UCZNIA:

LP. IMIĘ I NAZWISKO
DATA

URODZENIA

STOPIEŃ
POKREWIEŃSTWA
W STOSUNKU DO
WNIOSKODAWCY

MIEJSCE PRACY/NAUKI
(pracujący, uczeń, student, emeryt, rencista, 
bezrobotny - zarejestrowany w Urzędzie Pracy, 
prowadzący własną działalność gospodarczą, 
prowadzący gospodarstwo rolne, niepracujący –
nie zarejestrowany w Urzędzie Pracy,)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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ZDARZENIE LOSOWE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO:
(właściwe proszę zaznaczyć X):

 śmierć jednego lub obojga rodziców tak nie
 ciężka choroba ucznia lub członków jego rodziny tak nie
 ciężki wypadek w rodzinie ucznia tak nie
 pożar lub zalanie mieszkania    tak nie
 kradzież     tak nie
 klęska żywiołowa tak nie
 inne, jakie?....................................................................................    tak nie

DATA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA LOSOWEGO …………………………………r.

Należy opisać związek pomiędzy wpływem zdarzenia losowego, a pogorszeniem się sytuacji
materialnej rodziny ucznia oraz wskazać niezaspokojone potrzeby edukacyjne ucznia, których
pokrycie jest niemożliwe lub utrudnione z powodu przejściowo trudnej sytuacji wywołanej
zdarzeniem losowym.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 
NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PROCESEM EDUKACYJNYM
(  zaznaczyć znakiem „x” wybrane pole  )     

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych           
z procesem edukacyjnym.

1. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 

2. W  formie  świadczenia  pieniężnego  na  pokrycie  wydatków  związanych
z procesem edukacyjnym, zgodnie z katalogiem wydatków lub pokrycie kosztów
udziału  w  zajęciach  edukacyjnych,  w  tym  wyrównawczych,  realizowanych
w szkole lub poza szkołą (np.: język obcy, zielona szkoła, wycieczki szkolne )



SPOSÓB WYPŁATY ZASIŁKU SZKOLNEGO:
(właściwe proszę zaznaczyć X):

1. Wypłata  w  kasie  Centrum  Usług  Wspólnych  w  Katowicach,  pobierana
jednorazowo przez  wnioskodawcę (rodzica  lub  opiekuna prawnego ucznia)  lub
pełnoletniego ucznia na pokrycie wydatków o charakterze edukacyjnym.

2. Przelew na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy wnioskodawcy (rodziców
lub opiekunów prawnych ucznia) lub pełnoletniego ucznia na pokrycie wydatków
o charakterze edukacyjnym.

Nr rachunku bankowego:

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU  

LP
.

NAZWA ZAŁĄCZNIKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dokumenty dołączone zostały do wniosku o zasiłek szkolny dla ucznia
(proszę wypełnić w przypadku złożenia wniosków dla rodzeństwa ucznia)

...………………………….……………………………………………….………………..……
(imię i nazwisko ucznia)

..………………………….……………………………………………….………………..……
(pełna nazwa szkoły)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi integralną część wniosku
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z  27.4.2016  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 (dalej: RODO),
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest:
- w przypadku wniosków składanych w szkole – szkoła, do której uczęszcza uczeń;
- w przypadku wniosków składanych w CUW w Katowice - Centrum Usług Wspólnych w Katowicach,

ul. Wita Stwosza 7, kod pocztowy 40-014, e-mail: sekretariat@cuw.katowice.pl, tel. (32)-6061301.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@cuw.katowice.pl; tel. (32)-6061328.
3. Dane  są  niezbędne  i  będą  przetwarzane  w  celu  świadczenia  pomocy  materialnej  dla  uczniów,  na

podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.( Dz.U. z 2016 r. poz. 1943), w zakresie:
imię nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkani i korespondencyjny ,numer telefonu, numer
konta  bankowego,  miejsce  pracy  nauki  ucznia  i  osób  wspólnie  z  nim  zamieszkujących
i  gospodarujących,  dochody  wszystkich  w/w  osób,  informacje  uzasadniające  przyznanie  zasiłku
szkolnego a także pożądanej formy świadczenia pomocy materialnej.

4. Administrator przetwarza następujące dane wrażliwe na podstawie art. 28 ust. 3 i ust. 9 Rozporządzenia
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  95/46WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  w  opisie
zdarzenia losowego:  śmierć jednego lub obojga rodziców, ciężka choroba członków rodziny, ciężki
wypadek  powodujący  trwały  uszczerbek  na  zdrowiu,  pożar  lub  zalanie  mieszkania  oraz  klęska
żywiołowa wraz z dokumentami potwierdzającymi w/w zdarzenie.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym
złożono wniosek. 

6. Informuję o prawie dostępu do swoich danych osobowych,  prawie do ich aktualizowania, usuwania
i  poprawiania,  a  także  uzyskania  informacji  o  celu  przetwarzania,  prawie  do  cofnięcia  zgody
w dowolnym momencie  bez  wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania,  które  zostało dokonane
przed wycofaniem zgody, prawie do przenoszenia danych oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

7.  Informuję o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Dane osobowe:
-  w  przypadku  wniosków  składanych  w  szkole  będą  przekazane  do  Centrum  Usług  Wspólnych

w Katowicach w celu świadczenia pomocy materialnej dla uczniów;
- w przypadku wniosków składanych w CUW w Katowice nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom

danych;
- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie uniemożliwi udzielenie

świadczenia pomocy materialnej. 

Zgodnie z art. 233 K.K. 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. 

Ja niżej podpisany jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Pouczeniem oraz Informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
które stanowią integralną część wniosku.

……………………………..                                                    …………………………………
     (data)                                                            (podpis wnioskodawcy)

Wstępne sprawdzenie wniosku pod względem formalnym przez wyznaczonego pracownika szkoły: 
 (niepotrzebne skreślić)

Potwierdzenie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem tak nie
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Podpis wnioskodawcy przy informacji o przetwarzaniu danych osobowych tak nie

Zachowanie terminu złożenia wniosku o zasiłek szkolny
 (dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego)

tak nie

Zgodność załączników dołączonych do wniosku tak nie 

W  przypadku  złożenia  wniosku  przez  rodzica  dla  pełnoletniego  ucznia
załączono upoważnienie

tak nie

……………………………..                                                   ………………………...................................
                 (data)                                                                           (podpis osoby sprawdzającej wniosek)

POUCZENIE

Pouczenie o sposobie wypełnienia formularza wniosku i wymaganych załącznikach:

1. Zasiłek  szkolny  może  być  przyznany  uczniowi  znajdującemu  się  przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności:
a. pożaru lub zalania mieszkania, 
b. nagłej, ciężkiej choroby w rodzinie ucznia, 
c. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, 
d. nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków

rodziny ucznia,
e. kradzieży w mieszkaniu ucznia,
f. nagłej, niezawinionej utraty pracy przez rodzica lub prawnego opiekuna,
g. innych nagłych okoliczności  losowych,  które mogą mieć wpływ na pogorszenie

sytuacji materialnej rodziny.
2. Zasiłek  szkolny  może  być  przyznany  w  formie  pomocy  rzeczowej  o  charakterze

edukacyjnym  lub  w  formie  świadczenia  pieniężnego  na  pokrycie  wydatków
związanych z procesem edukacyjnym zgodnie z katalogiem wydatków.

3. O  zasiłek  szkolny  można  się  ubiegać  w  terminie  nie  dłuższym  niż  2  miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

4. Do  wniosku  należy  załączyć  dokumenty  poświadczające  wystąpienie  zdarzenia
losowego  oraz jego datę:
a. w przypadku śmierci rodzica – kopia aktu zgonu członka rodziny ucznia oraz kopia

aktu  urodzenia dziecka, 
b. w przypadku śmierci opiekuna prawnego – kopia aktu zgonu opiekuna prawnego

ucznia, kopia aktu urodzenia dziecka oraz postanowienie sądu dot. opieki prawnej, 
c. w  przypadku  pożaru  –  zaświadczenie  Straży  Pożarnej,  Administracji

Nieruchomości lub Instytucji Ubezpieczeniowej, 
d. w przypadku kradzieży – zaświadczenie (zawiadomienie) wystawione przez organ

ścigania  wszczęciu  postępowania  lub  zaświadczenie  o  złożeniu  zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa, 

e. w przypadku zalania mieszkania – zaświadczenie Administracji Nieruchomości   
Instytucji Ubezpieczeniowej,  

f. w przypadku nagłych wypadków lub ciężkiej choroby – zaświadczenie od lekarza
potwierdzające ciężką chorobę / zaistniałe zdarzenie.

W  przypadku  załączonych  kopii  dokumentów,  należy  potwierdzić  za  zgodność
z oryginałem.
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