
WZÓR B Załącznik Nr 1 
 Do Uchwały Nr LIII/652/06 
 Rady Miejskiej w Gryfinie  

z dnia 29 czerwca 2006 r. 
 
..................................................................................    ..................................................................................... 

       (miejscowość i data) 
...................................................................................     
 
................................................................................... 
          (imię, nazwisko i adres składającego 

     wniosek, funkcja)* 
           
 
         Burmistrz Miasta i Gminy  
      Gryfino 

         
WNIOSEK 

o przyznanie zasiłku szkolnego 
 
Na podstawie art.90n ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty               
(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) składam 
wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla: 
 
....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko ucznia / słuchacza / wychowanka) ** 
 
zamieszkałego .............................................................................................................................. 

(adres stałego zamieszkania) 
 
uczącego się w ............................................................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................... 

(klasa, szkoła i adres szkoły) 
 
Imiona i nazwiska rodziców uprawnionego ................................................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Wnioskowana forma zasiłku szkolnego: 

 
 

a) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (w tym w szczególności zakup 
podręczników i innych pomocy naukowych) 

b) świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

 
Wniosek uzasadniam trudną sytuacją materialną, wynikającą z niskich dochodów na osobę   
w rodzinie w związku z wystąpieniem następującego zdarzenia losowego: ...............................  
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

(podać przyczyny, które uzasadniają ubieganie się o przyznanie zasiłku szkolnego, np.: ciężka lub długotrwała choroba,                      
wystąpienie zdarzenia losowego) 
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Data zdarzenia losowego (w przypadku jego wystąpienia): 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Opinia dyrektora szkoły lub placówki  
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 
 
                                                                                               …………………………………. 
                                                                                                   data oraz podpis dyrektora szkoły 
 
 
 
 
 
 
Do wniosku załączam: ** 
1) zaświadczenie o wysokości dochodów, 
2) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 
3) inne dokumenty uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego  ..............................................  

................................................................................................................................................. 
4) zgodę ucznia lub rodziców na złożenie wniosku, potwierdzoną podpisem (w przypadku 

składania wniosku przez dyrektora). 
 
 

........................................................ 
               (podpis składającego wniosek) 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
* Wniosek o przyznanie świadczenia mogą składać: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń      
lub dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, 
kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka. 
** Niepotrzebne skreślić. 
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