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UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK SZKOLNY

I.

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniom i słuchaczom znajdującym się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z zaistnienia zdarzenia losowego, spowodowanego
w szczególności:
1) śmiercią rodzica/ opiekuna prawnego;
2) utratą mienia znacznej wartości;
3) działaniami sił przyrody np. w postaci ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna
oraz innych żywiołów;
4) urodzeniem dziecka przez uczennicę;
5) innymi szczególnymi okolicznościami.

II.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia losowego
w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 pok. 3 A

III.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek może złożyć:
 Rodzic lub opiekun prawny małoletniego ucznia
 Pełnoletni uczeń
 Dyrektor szkoły
 świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu
Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:
✽ mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Miasto Włocławek,
✽ w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie
✽

rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniom i słuchaczom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z zaistnienia zdarzenia losowego, spowodowanego w szczególności:
1) śmiercią rodzica/ opiekuna prawnego;
2) utratą mienia znacznej wartości;
3) działaniami sił przyrody np. w postaci ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna oraz innych
żywiołów;
4) urodzeniem dziecka przez uczennicę;
5) innymi szczególnymi okolicznościami.
Aby ubiegać się o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem
dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego i opisem sytuacji, z powodu której zasiłek ma
zostać przyznany.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego, np.:
✽ w przypadku śmierci rodzica – kserokopię aktu zgonu,
✽ w przypadku urodzenia dziecka przez uczennicę – kserokopię aktu urodzenia,
✽ w przypadku pożaru – zaświadczenie ze straży pożarnej wskazujące na datę wystąpienia pożaru
oraz wartość zniszczonego mienia,
✽ inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek : http://www.bip.um.wlocl.pl/polityka-prywatnosci/

