WÓJT GMINY PRZEMYŚL
........................................................
(miejscowość, data)

WNIOSEK –zasiłek szkolny
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018
I. DANE OSOBOWE UCZNIÓW/SŁUCHACZY
1.Imię i Nazwisko.........................................................................................................................................................
2.Data urodzenia ucznia................................................................................................................................................
3 Imię i Nazwisko.............................................................................................................. ..........................................
4.Data urodzenia ucznia………………………………….………………………………….………………….........
5. Imię i Nazwisko........................................................................................................................................................
6 Imię matki i ojca........................................................................................................................................................
7.Adres zamieszkania …………..................................................................................................................................
......................................................................................................nr tel....................................................................
II. INFORMACJE O SZKOLE
1.Nazwa szkoły(kolegium).........................................................................................................................................
2.Adres szkoły.............................................................................................................................................................
3.W roku szkolnym ……………….. jestem uczniem(słuchaczem) klasy(rok, semestr)...........................................
.................................................................................................................................................................................
podstawowa □

Gimnazjum

Zasadnicza szkoła zawodowa □

Liceum profilowane
Policealna

Liceum ogólnokształcące □

szkoła zawodowa □

Technikum □

Kolegium □ Inne □

III. UZASADNIENIE WNIOSKU(data wystąpienia oraz opisać okoliczności zdarzenia losowego)
Złożenie wniosku uzasadniam.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

POUCZENIE
1.

Ja niżej podpisany/podpisana na podstawie art. 90b ust. 2 oraz art. 90e ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016r. Nr 1943 t.j.), oświadczam, że w przypadku przyznania zasiłku szkolnego w formie świadczenia
pieniężnego zostanie ono przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym wymienionych we
wniosku uczniów. Jednocześnie zobowiązuje się do gromadzenia rachunków imiennych potwierdzających celowość
wydatków i przedstawienia ich na każdorazowe żądanie Urzędu Gminy Przemyśl oraz zobowiązuj się niezwłocznie
powiadomić Urząd |Gminy Przemyśl w przypadku zmiany adresu, zmiany szkoły, zaprzestania nauki oraz innych zmian.

2.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego (art. 90e ust. 1 i 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2016r. Nr 1943t.j.).

3.

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 2016.1943t.j.).

4.

Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny przedkładają tylko dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe.

5.
6.
7.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Przemyśl przy ul. Borelowskiego 1, II piętro na sekretariacie.
Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca
taką formę pomocy ma obowiązek wykorzystać zasiłek zgodnie z jego przeznaczeniem.

FORMY PRZEKAZYWANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO
□
BANKOWE

-

-

-

-

-

-

Nr

KONTO
OSOBISTE
(imię, nazwisko, PESEL właściciela konta)

□
Kasa Urzędu
Gminy
Przemyśl

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z
2016.922) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Przemyśl z siedzibą
przy ul. Borelowskiego1; 37-700 Przemyśl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 1
………………………………...............
Data i podpis wnioskodawcy

………………………………………………………
Data i podpis osoby przyjmującej

Do wniosku dołączam:
1.........................................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................ .............................................................
3............................................................................................................................ .............................................................
4......................................................................................................................................... ................................................
5.........................................................................................................................................................................................

IV. WYPEŁNIA PODMIOT REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA.
Na podstawie przedstawionych dokumentów przyznaję jednorazowy zasiłek szkolny w wysokości…………….

...................................................
(miejscowość, data)

......................................................
(podpis pracownika)

Art. 233. § 1.k.k.- Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1

