
Kęsowo, dnia …..................................................

Społeczna Komisja
do Rozpatrywania Zasiłków Szkolnych
w Kęsowie

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

W każdym składanym wniosku –  w części C niniejszego druku –  należy umieścić własnoręcznie napisaną i
podpisaną czytelnym podpisem klauzulę:

„  Jestem     świadomy/a     odpowiedzialności     karnej     za     złożenie     fałszywego     oświadczenia  ”  .  

CZĘŚĆ A

WNIOSKODAWCA
(rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium lub

ośrodka, 
o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i 2.)

1. Imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania

3. Telefon kontaktowy

4.

Imiona, nazwisko, adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych:
            / wpisać w przypadku kiedy wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły/

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

5.    Składam wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla ( ilu? )   …………….   / podać liczbę uczniów /

CZĘŚĆ B INFORMACJE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ
UCZNIA

♣ / nie wypełniać części dotyczącej dochodu /
Oświadczam, iż moja rodzina składa się z …… (ile?) niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym:

Lp Imi ę i nazwisko Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

Źródło dochodu Wysokość
dochodu

1. Nie dotyczy

2.

3.

4. 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego

Wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób  
 / należy załączyć dokumenty potwierdzające wysokość faktycznie płaconych alimentów /
Dochód całego gospodarstwa domowego – po odjęciu wartości alimentów 
świadczonych na rzecz innych osób

Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym 



Dodatkowe okoliczności / właściwe zaznaczyć „X” /

♣ Bezrobocie
♣ Ciężka lub długotrwała choroba
♣ Brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo -wychowawczych
♣ Alkoholizm

♣ Niepełnosprawność
♣ Wielodzietność
♣ Samotne wychowywanie dziecka/ci
♣ Narkomania
♣ Zdarzenie losowe

Do     wniosku     należy     załączyć  :  

1)dokumenty potwierdzające:
a) występowanie w rodzinie ucznia trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej, np.: bezrobociem,

niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem, narkomanią, itp., np.:
zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie itp.;

CZĘŚĆ C OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że:
zapoznałem (am) się z warunkami uprawniającymi do korzystania z pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i innych dokumentach
prowadzonych przez GZO Kęsowo dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów; zgodnie  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); zostałem poinformowany
o przysługującym mi prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i kontroli ich
przetwarzania,
wyrażam zgodę na przekazywanie przyznanych środków pieniężnych w ramach pomocy materialnej
o charakterze socjalnym na konto ……………………….………….………. 
nr konta ………………………………………………..……………………….….....,
przedstawione przeze mnie, w niniejszym wniosku, informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Miejsce wpisu klauzuli, o której mowa na str. 1 niniejszego wniosku:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
       
          
       / miejscowość, data /                                                                                                                        
                                                                                                                     czytelny podpis wnioskodawcy 

Objaśnienia:

1. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się osobiście w Gminnym Zespole Oświatow w Kęsowie, 
ul. Szkolna 11 , w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego,
uzasadniającego przyznanie zasiłku.

2. Szczegółowych informacji udziela pracownik GZO Kęsowo ul. Szkolna 11, tel 52 3344099.



Załącznik nr 1
do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego

INFORMACJE O UCZNIU UBIEGAJACYM SI Ę O ZASIŁEK

1. Wnoszę o przyznanie zasiłku szkolnego dla:

Imię i nazwisko ucznia

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

2. Miejsce nauki i klasa, do której uczęszcza 
uczeń 3. Potwierdzenie szkoły

 

……………………………………………………………
………….

/ data, pieczęć szkoły i podpis osoby upoważnionej /

4. Pożądana forma zasiłku:

♣ świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;

♣ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym, w szczególności, na zakup
podręczników, słowników, atlasów, encyklopedii, zeszytów, tornistra, przyborów szkolnych, instrumentów
muzycznych, wymaganego przez szkołę stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego oraz innych
przyborów szkolnych i pomocy naukowych niezbędnych do uczenia się, w ramach obowiązkowych, a
także dodatkowych zajęć edukacyjnych.

…………….…………………….............................                                   
..................................................................................
                            / miejscowość, data /                                             / czytelny podpis wnioskodawcy /


