Wójt Gminy Kuźnica
WNIOSEK
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (zasiłek szkolny)dla ucznia
zamieszkałego na terenie Gminy Kuźnica w
Część A
rodzic
opiekun prawny

pełnoletni
uczeń

dyrektor
szkoły

1. Dane osoby składającej wniosek
•

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………

•

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

•

Telefon ……………………………………………………………………………………..

•

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

2. Wnoszę o przyznanie zasiłku szkolnego dla:

Lp. Imię i nazwisko ucznia

PESEL ucznia

Pełna nazwa szkoły do
której uczęszcza uczeń

Klasa

1.
2.
3.

3. Zdarzenie losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego (z podaniem daty zdarzenia):

4. Pożądana forma udzielenia pomocy:
1) całkowite lub częściowe pokrycie udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą (nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe
itp.) realizowane przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia, po
przedstawieniu przez wnioskodawcę rachunku wystawionego przez prowadzącego zajęcia;
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w szczególności na zakup podręczników i innych
książek wspomagających realizację procesu edukacyjnego, przyborów szkolnych stroju sportowego
poprzez dokonanie zwrotu kosztów zakupu towaru , na podstawie faktur lub rachunków lu innych
dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki;
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania;
4) świadczenia pieniężnego (właściwe podkreślić) .
7. Oświadczenie:
1) Zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do przyznania zasiłku szkolnego.
2) Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego w związku z zeznaniem
nieprawdy.
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych
z przyznaniem pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych

…………………………………
Miejscowość, data

………………………………………..
czytelny podpis wnioskodawcy

Opinia dyrektora szkoły/kolegium/ ośrodka

Kuźnica, ………………………….

……………………………………..
(podpis dyrektora)

POUCZENIE:
1. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez uprawnionych w terminie nie dłuższym
niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną.
3. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego.
4. Zasiłek szkolny może zostać przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym, wypłacany jest się jednorazowo.
5. Zasiłek szkolny może zostać przyznany w formie pomocy rzeczowej na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym, realizowany jest poprzez refundację poniesionych
wydatków. Warunkiem realizacji zasiłku szkolnego jest przedłożenie w określonym w decyzji
terminie faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie imiennego
wydatku.
6. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

Zapoznałem/am się z pouczeniem
…………………………………………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

