
WNIOSEK 
 

o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego 
 

1. Wnioskodawca: 

□  Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia 

□  Pełnoletni uczeń 

□  Dyrektor szkoły, ośrodka, kolegium 

 

2. Dane wnioskodawcy: 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………….……..…………..……........ 

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

Telefon i adres e-mail* …………………………………………………………………………………………......... 

* podanie nr telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 
zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
 

3. Dane ucznia: 

Nazwisko i imię …………………………………………………………………...………….……..….….……......... 

Nazwisko i imię matki …………………………………………………………………...………….……..….…....... 

Nazwisko i imię ojca …………………………………………………………………...………….……..….…......... 

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

Pełna nazwa i adres szkoły …………………………………………………………….………………................... 

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

Klasa ………………….………………………………………………………………………….………………......... 

 

4. Wnioskowana forma zasiłku szkolnego 

□  świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

□  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 

 

5. Forma przekazywania zasiłku  

Rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………………..………........ 

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

Właściciel rachunku .............................................................................................................................. 

 

………………………………………………… 
podpis wnioskodawcy 

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w zakresie  
numeru telefonu i/lub adresu e-mai przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, 
w sprawach związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

………………………………………………… 
podpis wnioskodawcy 

 



6. Opis zdarzenia losowego i trudnej sytuacji materialnej, w jakiej znalazł się uczeń oraz jego wpływ na 

pogorszenie sytuacji materialnej ucznia: ….............................................................................................. 

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

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz dołączam dokumenty 
potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego. 
 

Oświadczam, że w przypadku przyznania zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego zostanie 
ono przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. 
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

 

 

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

        Data                                                       czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia/dyrektora 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. 

zm./ informuję Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących 
Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 

 

Tożsamość i dane kontaktowe 
Administratora 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Olsztynie z siedzibą 42-256 Olsztyn, ul. Zielona 70 (dalej: Administrator). 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych 

 

 

Administrator – Kierownik GOPS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 
Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iodgops@olsztyn-jurajski.pl 

 

Cele przetwarzania i podstawa 
prawna 

 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

 przyznania bądź odmowy przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, 
na podstawie art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.), 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO). 

Podanie danych osobowych wskazanych w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty jest 
wymogiem ustawowym. Brak danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia 
wniosku o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym. 
 
W przypadku pozostałych danych osobowych ich podanie jest dobrowolne, przetwarzane 
na podstawie: 

 udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

 

 Odbiorcy danych 
 

 

 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej     
w Olsztynie. 

 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oraz 
podmiotom które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące 
usługi w zakresie oprogramowania. 

 

 

Okres przechowywania danych 
 

 

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą 
przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wskazany w przepisach      
o archiwizacji. 

 

 

Pani/Pana prawa związane 
z przetwarzaniem danych 
osobowych 

 

 

1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
2) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
/UODO/, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących 
jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo 
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

Informacja o zamiarze 
przekazywania danych 
osobowych do państwa 
trzeciego lub do organizacji 
międzynarodowej 

 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

 

 

Informacja 
o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji w tym 
o profilowaniu 

 

 

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 
ust. 1 i ust. 4 RODO. 

 

 


