WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

1. Dane osobowe ucznia
Nazwisko
Imiona
Imię ojca lub prawnego opiekuna
Imię matki lub prawnego opiekuna
PESEL ucznia
Data i miejsce urodzenia

2. Informacja o szkole
Nazwa szkoły
Typ szkoły
Ulica
Kod pocztowy

Miejscowość
Województwo

W roku szkolnym 2004/2005 jestem uczniem klasy

3. Adres stałego zameldowania
Ulica
Kod pocztowy

Miejscowość
Województwo

4. Zdarzenie losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego (należy zaznaczyć spełniane kryteria
stawiając znak X):
Śmierć jednego lub obojga rodziców

Ciężka, długotrwała choroba rodziców, ucznia lub rodzeństwa

Wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu

Inne szczególne okoliczności (należy podać jakie)...................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Wnioskowane formy zasiłku szkolnego:
całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w
zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w
zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania (uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegium )

świadczenia finansowego (w przypadkach o których mowa w art. 90d ust. 5). Uzasadnić
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że w miejscu stałego zameldowania wnioskodawcy zameldowanych jest
…………………..
( słownie …………………………………………. ) osób

……………………………………….
( podpis )

6. Oświadczenie o sytuacji materialnej w rodzinie ucznia:
Oświadczam, że łączny dochód netto za ostatni miesiąc, w mojej rodzinie wynosi: ........................... zł
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: ................................ zł

5. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 §1 i §6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.) potwierdzam własnoręcznym
podpisem, że nasze gospodarstwo domowe nie osiąga żadnych innych dochodów poza
wykazanymi we Wniosku o Przyznanie Zasiłku Szkolnego.
................................
miejscowość, data

..............................................................
podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica
lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu
pomocy materialnej.

Data .........................................

Podpis: .............................................................................

Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.

Krasnystaw, dnia : ……………….

Podpis wnioskodawcy ..............................

