
  

 
Załącznik Nr 2 

do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  

Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski  

Aleksandrów Kuj., dnia .............................. 

 

Burmistrz Miasta  
Aleksandrowa Kujawskiego 

 

Wniosek  
o przyznanie zasiłku szkolnego 

Wnioskodawca: ........................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy, D.O. seria, Nr) 

Nazwisko ucznia   

Imiona  

Imię i nazwisko ojca  

Imię i nazwisko matki  

PESEL ucznia  

Adres miejsca zamieszkania 

Ulica i numer  
Miejscowość: Aleksandrów Kujawski 

Gmina: Miejska Aleksandrów Kujawski 

Kod pocztowy 87-700 Województwo: Kujawsko – Pomorskie 

Adres do korespondencji 

Ulica i numer  
Miejscowość: Aleksandrów Kujawski 
Gmina: Miejska Aleksandrów Kujawski 

Kod pocztowy 87-700 Województwo: Kujawsko – Pomorskie 

Informacja o szkole 

Nazwa i numer 

oraz adres szkoły  
 

Świadoma (-y) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za podanie nieprawdziwych danych 

oświadczam, że:                   

 moja rodzina składa się z …………… osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym 

 średni miesięczny dochód
**

 netto, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi .................. zł, 

słownie ........................................................................................................................... zł 

 

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

podpis wnioskodawcy 

Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w swojej rodzinie z powodu zdarzenia losowego
*)

, 

opis zdarzenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) zdarzenie losowe - przypadek, zwłaszcza nieszczęśliwy przypadek, fatalne zrządzenie losu. np. klęska żywiołowa – huragan itp., 

pożar, ciężka lub przewlekła choroba, zgon. 



  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z przyznawania pomocy materialnej 

dla uczniów, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach 

wynikających z przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

......................................................………………………………….................................... 
data i czytelny podpis jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia 

Proszę o przyznanie zasiłku szkolnego.              
 

W przypadku przyznania zasiłku szkolnego proszę o udzielenie zasiłku: 

- w formie: (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę stawiając krzyżyk) 
 

 całkowitego pokrycia udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  
 

 pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, 
 

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 
 

 pieniężnej* 

- przekazać na konto: 

 

__ __- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 

 

W załączeniu do wniosku przedkładam: 

1. Dokument potwierdzający zdarzenie losowe mające wpływ na pogorszenie sytuacji bytowej rodziny. 

 

Pouczenie:  

Wniosek należy złożyć w terminie dwóch misięcy od powstania zdarzenia losowego. Należności z tytułu 

nienależnie pobrania zasiłku szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji 

 

 

 

Miejscowość ...................................... data......................................... 

 

...................................................................................................................... 
czytelny podpis jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia 

 

 
* za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu            

z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: 

 miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 

oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, 

 kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.  

** zasiłek szkolny może być przydzielony w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający zasiłek uzna, że udzielenie 

zasiłku i innych formach określonych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe lub nie jest celowe, 

 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ALEKSANDROWIE 

KUJAWSKIM ul. SŁOWACKIEGO 8.  


