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Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie  

w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym:   

zasiłku szkolnego 

na rok szkolny 20……/20……. 

      
 
        
 

I. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć): 

□ rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń 

□ dyrektor szkoły/kolegium pracowników służb społecznych/ośrodka rewalidacyjno - 
wychowawczego 

 

II. Dane osobowe wnioskodawcy:  

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

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

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Dane osobowe ucznia: 

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

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Klasa: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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IV. Wnioskowana forma zasiłku szkolnego: 
                (należy wybrać formę zaznaczając znakiem X) 

□ świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

□ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 
 

V. Uzasadnienie złożenia wniosku 

 

Data wystąpienia zdarzenia losowego: ……………………………………………………..………………………………. 

 

Opis zdarzenia losowego oraz jego wpływ na pogorszenie sytuacji ucznia:  

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

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

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

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

VI. W przypadku przyznania zasiłku szkolnego, wyrażam zgodę na wypłatę przekazanego 

świadczenia przelewem na rachunek bankowy.       

Nazwa banku, oddział: 

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

Numer rachunku bankowego:  

                          

 
Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: ………………………………………………………………… 

 
Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą. Jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444), który brzmi: „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.” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych 

z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

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 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

 
 
 

Bralin, dnia ………………………………                               …………………………………………………. 
                                                                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Pouczenie 
 

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, słuchaczowi kolegium lub wychowankowi 

zamieszkałemu na terenie Gminy Bralin znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 

zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art.90 e ust. 4 z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.). 

3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego 

i sytuację ucznia, nie bierze się pod uwagę wysokości dochodu na osobę w rodzinie. 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.). 

• Uchwała Nr XXXVII/214/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2021 r.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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), 
zwane dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie jest 

Kierownik GOPS w Bralinie, ul. 3 Maja 9, 63-640 Bralin 
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie możliwy jest za 

pośrednictwem adresu e-mail: informatyk@gops.bralin.pl lub operatora pocztowego na adres: Inspektor 
Ochrony Danych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie, ul. 3 Maja 9, 63-640 Bralin 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie może przetwarzać dane osobowe Klientów GOPS w Bralinie, 
zwanych dalej Klientami, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego 
prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu 
o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im 
przetwarzania danych osobowych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa. 
7. Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie mają prawo żądać od Administratora: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 
- sprostowania swoich danych osobowych, 
- usunięcia swoich danych osobowych 
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba że realizacja tych praw nie 

jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. 
 
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO 
– Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bralinie narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

9. Podanie przez klienta danych osobowych jest: 
- warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Bralinie i wynika z przepisów 

prawa, 
- dobrowolne, jednak niezbędne da załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Bralinie. 

10. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu 
przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, 
której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną. 
 
 

...................................................................        ...................................................................  
              miejscowość i data                 czytelny podpis wnioskodawcy  

 
 

mailto:informatyk@gops.bralin.pl

