Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 187/19
Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2019 r.
……………………………………………….
miejscowość, data

…………………………….…………………
Imię i nazwisko składającego wniosek

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

………………………………………………..

Do Burmistrza Czerska
W N I O S E K O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
I. Dane ucznia / słuchacza ubiegającego się o przyznanie zasiłku szkolnego
1. Imię i nazwisko...............................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................
3. PESEL ..…......................................................................................................................................
4. Imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów .................................................................
.............................................................................................................................................................
5. Adres zamieszkania: kod .................. poczta .................... miejscowość…………………………
ulica ......................................................................... nr domu …............. nr mieszkania……….......
6. Telefon kontaktowy…………………………………………………….………….......................
II. Informacja o szkole/kolegium, w którym uczeń/słuchacz pobiera naukę:
6. Nazwa szkoły: ................................................................................................................................
7. Klasa / rok nauki: ...........................................................................................................................
8. Typ szkoły (wpisać właściwe)…………………………………………………………………….
(np. szkoła podstawowa, branżowa, liceum ogólnokształcące, profilowane, uzupełniające, technikum,
technikum uzupełniające, szkoła policealna, kolegium, przysposabiająca do pracy, ośrodek)

9. Adres szkoły: ……………………………………………………………………………………..
10. Opinia dyrektora szkoły:
…………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………
…………………..
pieczęć szkoły

…………………………………...
podpis i pieczątka dyrektora

III. Pożądana forma świadczenia na podstawie art. 90 e ust. 2 ustawy o systemie oświaty:
L.p.
1.
2.

Forma zasiłku szkolnego

wstawić
znak X

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym
świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

IV. Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
Stopień
L.p.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce pracy / nauki
pokrewieństwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V. Istotne informacje, o których powinien wiedzieć organ przyznający pomoc w formie zasiłku
szkolnego, w tym określenie zdarzenia losowego i datę jego wystąpienia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
VI. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia
losowego:
1. ……………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………..

VII. Nazwa i numer rachunku (konta) bankowego, na które ma być przelany zasiłek szkolny:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

1. Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art.
233 Kodeksu Karnego oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z „Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk”,
- zapoznałem/am się z pouczeniem zawartym we wniosku,
- powyższe dane są prawdziwe.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z
przyznaniem pomocy socjalnej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

………………..……………………..

miejscowość, data

………………………………………………………….

czytelny podpis Wnioskodawcy

POUCZENIE
I. Wnioskodawcą może być:
1. pełnoletni uczeń / słuchacz – samodzielnie; 2. rodzice lub opiekunowie prawni ucznia / słuchacza
niepełnoletniego; 3. dyrektor placówki oświatowej, w której uczeń / słuchacz pobiera naukę. Świadczenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
II. Dodatkowe informacje dla wnioskodawców:
1. Pomoc materialna przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i
dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.
3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz
lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
5. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w siedzibie szkoły mieszczącej się na terenie Gminy
Czersk, w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku ul. Dworcowa 31 lub w Urzędzie Miejskim w
Czersku ul. Kościuszki 27.
III. Opinia dyrektora szkoły (punkt II wniosku) może być również sporządzona odrębnie.
IV. Na podstawie art. 10 i art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego organ rozpatrujący wniosek
informuje, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami dowodowymi w
sprawie stypendium szkolnego. Wgląd do dokumentów ma miejsce w siedzibie Zespołu Obsługi Finansowej w
Czersku w dni robocze ul. Dworcowa 31, pokój 28 w godzinach od 7:15 do 15:15.

