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WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
Wydanie nr 03
z dnia 
30.01.2015 r.
NUMER  WNIOSKU
DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU



Wnioskodawca:
………………………………………………… dnia ............... 20… r.

.................................................................................
 Dane wnioskodawcy (rodzic,  dyrektor szkoły 
 lub pełnoletni uczeń)           


Nr tel. do kontaktu: …………………………………….                                                                          
					                                   Prezydent Miasta
									 Biała Podlaska



WNIOSEK
O PRZYZNANIE  ZASIŁKU  SZKOLNEGO




Dane o uczniu:

    Imię i nazwisko          .....................................................................................................

    Imię i nazwisko ojca   .....................................................................................................

    Imię i nazwisko matki ..................................................................................................... 
    
    Data i miejsce urodzenia ucznia .......................................................................................

    Adres stałego zameldowania ucznia ……………………………………………………………………………………………….
                                                                      (miejscowość,  ulica/nr,  kod pocztowy)

    Adres zamieszkania ucznia …………………………………………………………………………………………………………….
                                                        (miejscowość,  ulica/nr,  kod pocztowy)

    
 2.  Dane o szkole:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
(nazwa i adres szkoły)

     
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(typ szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum …)

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres szkoły: miejscowość, ulica, kod pocztowy)





   3. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego:

□ data zdarzenia:  ..........................................


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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.).


□  opis:  .......................................................................................................................

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

□  wydatki związane z kształceniem:  ...............................................................................
 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       


4. Wybrana forma zasiłku szkolnego:
□ świadczenie pieniężne
□ refundacja kosztów na cele edukacyjne
□ pomoc rzeczowa na cele edukacyjne.




       
     5. Sposób wypłaty:
        □ w kasie Urzędu Miasta Biała Podlaska
        □ na wskazane konto o numerze …………………………………………………………………………………………….. .

       6.  Załącznik/i  dołączony/e   do  złożonego wniosku  
□ kopia aktu zgonu w przypadku zgonu w rodzinie      
□ oświadczenie o zaistniałym zdarzeniu losowym
□ odpisy dokumentów uzasadniających przyznanie zasiłku.
 

       7. Oświadczenia:                                                                                                                                                   
         Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 
– Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że powyższe dane są zgodne 
z prawdą.
         W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczeniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011r.Nr 106, poz. 622 z późn.zm.)            od dnia 1 lipca 2011r. – dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie przy czym           w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”


□ - właściwe zaznaczyć x 
                                                                                                                 ..................................................................
								                    data, czytelny podpis wnioskodawcy)



 
  Informacja o weryfikacji wniosku:

  Wniosek:  
  □ spełnia kryteria do ubiegania się o zasiłek szkolny
  □ nie spełnia kryteriów do ubiegania się o zasiłek szkolny

 
                                                                                                                ………………………………………………………………………….                                        
 (data i podpis pracownika)

