
Załącznik  nr  2  do  regulaminu  udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Brzeszcze

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRZESZCZE

W ROKU SZKOLNYM ………………………….
Dane wnioskodawcy
Imię (imiona): Nazwisko

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL:

Telefon kontaktowy:

Adres zamieszkania:
Ulica: Numer domu: Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta:

Adres do korespondencji:
Ulica: Numer domu: Numer lokalu:

Gmina: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta:

1. Wnoszę o przyznanie zasiłku szkolnego dla następujących członków rodziny:

1. Dane ucznia:
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL:

Dane szkoły do której uczęszcza uczeń (nazwa, adres, klasa/rok nauki):

Adres zamieszkania:

Ulica: Numer domu: Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta:

2. Dane ucznia:
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL:

Dane szkoły do której uczęszcza uczeń (nazwa, adres, klasa/rok nauki):

Adres zamieszkania:

Ulica: Numer domu: Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta:
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3. Dane ucznia:
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL:

Dane szkoły do której uczęszcza uczeń (nazwa, adres, klasa/rok nauki):

Adres zamieszkania:

Ulica: Numer domu: Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta:

4. Dane ucznia:
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL:

Dane szkoły do której uczęszcza uczeń (nazwa, adres, klasa/rok nauki):

Adres zamieszkania:

Ulica: Numer domu: Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta:

5. Dane ucznia:
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL:

Dane szkoły do której uczęszcza uczeń (nazwa, adres, klasa/rok nauki):

Adres zamieszkania:

Ulica: Numer domu: Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta:

6. Dane ucznia:
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rr PESEL:

Dane szkoły do której uczęszcza uczeń (nazwa, adres, klasa/rok nauki):

Adres zamieszkania:

Ulica: Numer domu: Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta:
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2. Dane wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

L.p. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa

Data urodzenia PESEL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.  Oświadczenie  uzupełniające   (dotyczące  prowadzenia  odrębnego  gospodarstwa  domowego  od  osoby
wspólnie zamieszkałej, inne ustalenia i ważne wydarzenia (zdarzenie losowe) w sytuacji życiowej osoby,
rodziny niezbędne do prowadzonego postępowania)

.......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................

  
.............................................................................

                                             (data i podpis osoby składającej oświadczenie)

- Art..  107 ust 5. Ustawy z dnia 12.03.2004r.  o pomocy społecznej  (Dz.U z 2004r. nr 64 poz.593.) „(...)” odmowa złożenia oświadczenia  
o dochodach i stanie majątkowym jest podstawą do wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

- Art.  109.  Osoby  i  rodziny  korzystające  ze  świadczeń  pieniężnych  pomocy  społecznej  są  zobowiązane  poinformować  właściwy  organ  
o każdej zmianie w ich sytuacji majątkowej i osobistej, która wiąże się z podstawą przyznania świadczenia.

Oświadczam, że:
- powyższe dane są prawdziwe,
- zapoznałem/łam się z warunkami uprawniającymi do przyznania zasiłku szkolnego,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb otrzymania zasiłku szkolnego
- chcę otrzymywać zasiłek szkolny na konto nr 

.........................................................................................................................................................
W  przypadku  zmian  mających  wpływ  na  prawo  do  uzyskania  zasiłku  szkolnego  wnioskodawca  jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący ich wypłatę.

Do wniosku załączam następujące dokumenty:

1) ..................................................................

2) ..................................................................

3) .................................................................
                                                                                                           ..........................................................................

                                                         (data i podpis osoby ubiegającej się)
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