
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Walczaka 42 
66-400 Gorzów Wielkopolski 

……………………………… 
(Miejscowość i data) 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 
W FORMIE ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY  20…../20…… 

 
 

1. Wnioskodawca*: 

□ rodzic niepełnoletniego ucznia 

□ pełnoletni uczeń  

□ dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego 

*właściwe zaznaczyć 

 

2. Dane osobowe wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………...…..… 

PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon (nieobowiązkowy):……..…………………………………………………………………………………….…… 

Adres email (nieobowiązkowy): …………………………………………………………………………..………….… 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji:………………………………………………………………………………………………….. 

3. Dane osobowe ucznia: 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………….… 

PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Nazwa i adres szkoły/ klasa …………………………………….………………………………………………………... 

Adres zamieszkania ucznia…………………………………………………………………………………………….….. 

4. Forma zasiłku szkolnego* 

 □ Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

□ Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 

 

*właściwe zaznaczyć 

5. Wnioskowana forma świadczenia pomocy materialnej* 

□ na rachunek bankowy…………………………………………………………………………………………………….. 

□ przekaz pocztowy na adres zamieszkania 



*właściwe zaznaczyć 

 

6. Uzasadnienie złożenia wniosku  

(wskazanie zdarzenia losowego oraz potrzeb edukacyjnych ucznia, które nie zostały zaspokojone z uwagi na pogorszenie sytuacji 

materialnej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym) 

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

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

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

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

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

 
………….………………………………………………………… 
Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

P O U C Z E N I E 

 

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma 
obowiązek wykorzystać zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem.  

2. W przypadku zmiany adresu wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany szkoły lub zaprzestania nauki, osoba wnioskująca zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie.  

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

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie 
tego zasiłku (art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.) 

5. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego. 
 
 
 

……………………………………………………………..…………. 
                    Data i podpis osoby składającej wniosek 

 


