
WNIoSEK o PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
l. Dane wnioskodawcy:
Nazwisko:

Imię:

Adres zamieszkania:

Ulica i nr domu Miejscowość

2. Dane osobowe lcznia/osoby, dla której wnioskuje się o przyznanie zasiłku
Nazwisko:

lmiona:

Imię ojca:

Imię matki:

PESEL ucznia

Data i miejsce urodzenia:

3. Informacja o szkole

( pieczątka dyrektora szkoĘ, podpis)

4. Adres stałego zamieszkania na terenie gminy Dobrodzień - potwierdzony w Urzędzie
Mieiskim w Dobrodzieniu.

Ulica i nr domu

Wojewódawo

5.Zdarzenie losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego, które wystąpiło w terminie nie dłużsrym niż
2 miesiące przed złożeniem wniosku (nalelry zaznaczyĆ x właściwy kwadrat' Proszę dołączyć dokumenty potwierdzające
okoliczności stanowiace podstawę ubieeania się o zasiłek szko

E całkowita lub częściowa utrata przezrodzinę ucznia, słuchacza mienia wskutek: powodzi, pożaru, klęski zyłviołowej,

tr ciężka choroba członka rodziny, wskutek ktÓrej ta osoba jest niezdolna do świadczęnia pracy przez okres co najmniej l

E Śmierć rodzica lub rawnego ucznia, sfuchacza

6. Uczeń spełnia następujące kryteria:
na|eiry zaznaczyć spełniane krl'teria stawiaiac znak X

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty, o której mowa w
E art.8ust. 1pkt2ustawyzdnia12rnarca2004r.opomocyspołecznej(Dz.U.nr64,poz593zpóżn.zm_kwota456zł

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7'7 |ipca2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pienięznvch z art.8.9 Al okr lb

rzwa szkoły

Typ szkoły

Potwierdzam zgodność danych dotyczących adresu stałego zamieszkania, na tęrenie gminy Dobrodzień, z danymi
okazanym dokumencie potwierdzającym tozsamość wnioskodawcy.

referatu ew



niepełnosprawność

ciężka lub długotrwała choroba

wielodzietność ( powyżej 4 dzieci)

i wypełniania funkcji opiekuńczo _ wychowawczych
alkoholizm

zi z rodzny niepehrej

7. oświadczam, że nie otrrymuje innego stypendium o charakterze socjalnyń 

'e 
środkó*tl publicznych i kryterium to spełniają stypendia unijne i sĘpendia egenóii

ii i Modernizacii Rolnictwa
8. oświadczam, że otrrymuje inne stypendium o charahłerze.ó.j"l"y. '. ś-dkó*E publicznych / kyterium to spełniają stypendia unijne i stypendia Agóncji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości ... '.. ..... złrocznie'

9. Wniosek doĘczy następującej formy pomocy:
'iąc x i uzupełnić dane. Wniosek może lub kiiku formach

10. Sytuacja rodzinna ucznia
oświadczam' że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólny* go.poa".rtrni"

domowvm:

Nazwisko i imię Miejsce pracy - nauki
Wysokość całkowitego

dochodu netto

.Łącnty dochód całego gospodarstwa domowego :

Sredni dochód najednego członka rodziny wynosi:

UwAGA!Owszelkichzmianach,dotyczącychdochodóww.od
Ekonomiczno -Administracy.iny Szkól i Przedszkoli w Dobrodzieniu - pr'ód'ta'"iaiac aktualne dane.

W rodzinie występuje:

bezrobocie

Całkowite lub częściowe
nauezania lub jako inne -
logopedyczne).

pokrycie kosztów udziafu w zajęciach
pozaszkolne - płatne zajęcia edukacyjne

edukacyjnych, prowadzonych jako płatne spoza planu
(kursy j ęzykowe, informatycno_komputerowe' zajęcia

DofinansowanielubzakuppomocyrzecZowychocharakterzeeduku.y
w-f,' przybory szkolne _ zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, edukacyjne piogra=mykońputerowe, tsiązki, iodręcmiki
itp.)
Przedmiot zaku



"l. 
oświadczam pod odpowiedzialnością karną, okeŚloną w art.233 k.k, ze nie posiadam innych żródeł dochodu, niz

wskazane we wniosku.
12. oświadczam, ze dochód obliczałem/am sposobem wskazanym w ustawie o pomocy społecznej.
l3' oświadczam, iŻzapoznałemlam się z zasadamiprzyznawania stypendium szkolnego.
14, WyraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb pomocy materialnej.

( miejscowość, data) ( podpis ucznia pełnoletniego lub rodzica, opiekuna prawnęgo
ucznia niepełnoletniego )

15. Wykaz załączonych do wniosku zaświadczeń i oświadczeń potwierdzających uzyskanie dochodu:

tr Zał' nr 1. zaświadczenie o dochodach miesięcznych dla osób zatrudnionych

tr Zał. nr 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych zpozarolniczej działalności gospodarczej

tr Zał. nr 3 . zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenia płaconych przez ZUS
tr Zał. nr 4. zaśwladczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wypłacanym zasiłku dla osób bezrobotnych

tr Zał. w 5. zaświadczenie z ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej

n Zał. nr 6. kserokopia lub oryginał nakazu płatniczego lub zaświadczeniu o dochodowoŚci - dla osób posiadających
posoodarstwo rolne

tr Zał.nr 7. kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie alimentów (potwierdzonaprzęz
dvrektora szkołv)

tr

I

Zał' inne - uzupełniające, potwierdzające dane zawarte we wniosku
(wymienić jakie, np. inf' o kursie językowym zawierajqca jego koszt,
numery):
Zał.w 8 -

orzeczenie o niepełnosprąwności - nadajqc kolejne

Zał' rr 9 -
Zał. nr 10 -


