Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej Podlaskiej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
W FORMIE ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY ……………./………………
CZĘŚĆ A – DANE IDENTYFIKACYJNE
1. Wnioskodawca:
□ rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia
□ pełnoletni uczeń
□ dyrektor szkoły, ośrodka, kolegium
2. Dane osobowe wnioskodawcy:
Imię i nazwisko:

Telefon:
PESEL
(nie wypełnia
dyrektor szkoły,
ośrodka, kolegium)
Adres email:

Adres
zamieszkania:

Adres do
korespondencji

3. Dane osobowe uczniów:
Nazwa i adres szkoły/typ szkoły (podstawowa,
ponadpodstawowa*)
1. Imię i Nazwisko:

PESEL
2. Imię i Nazwisko:

PESEL
3. Imię i Nazwisko:
PESEL
4. Imię i Nazwisko:
PESEL
5. Imię i Nazwisko:
PESEL

Adres zamieszkania ucznia

CZĘŚĆ B – UZASADNIENIE ZŁOśENIA WNIOSKU

CZĘŚĆ C - WNIOSKOWANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ
NaleŜy wybrać preferowaną formę
Świadczenie pienięŜne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym
1.
□
2.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym:

□

POUCZENIE
1.

Ja niŜej podpisany/podpisana oświadczam, Ŝe w przypadku przyznania zasiłku szkolnego w formie świadczenia pienięŜnego zostanie ono przeznaczone na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym wymienionych we wniosku uczniów. Jednocześnie zobowiązuję się do gromadzenia rachunków imiennych
potwierdzających celowość wydatków i przedstawienia ich na kaŜdorazowe Ŝądanie MOPS w Białej Podlaskiej oraz zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić MOPS w
przypadku zmiany adresu, zmiany szkoły, zaprzestania nauki oraz innych zmian.

2.

Zasiłek szkolny moŜe być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, raz lub kilka razy w roku,
niezaleŜnie od otrzymywanego stypendium szkolnego (art. 90e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 t. j. z późn. zm.).

3.

O zasiłek szkolny moŜna ubiegać się w terminie nie dłuŜszym niŜ 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 2018 r., poz. 1457 t. j. z późn. zm.).

4.

Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny przedkładają dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
FORMY PRZEKAZYWANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

BANKOWE

□

Nr

-

-

-

-

-

-

KONTO
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OSOBISTE

(imię, nazwisko, PESEL właściciela konta)

WYPŁATA

□

W KASIE
MOPS
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1

…………………………………..…………...............
data i czytelny podpis wnioskodawcy

………………………………………………………
data i podpis pracownika socjalnego

1
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 8.

