Instrukcja dotycząca wypełnienia wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego

DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO:


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie miasta
i gminy Jędrzejów, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
wyłącznie z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe
rozumie się w szczególności:
- śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
- nagła, ciężka i długotrwała choroba w rodzinie ucznia,
- nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny
ucznia,
- pożar, powódź lub inna klęska żywiołowa,
- kradzież w mieszkaniu ucznia,
- inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji
materialnej rodziny ucznia.



Zdarzenia losowe powinny być odpowiednio udokumentowane (np. pożar czy inne
działania przyrody- przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej, kradzieże- przez
Policję, poważne i nagłe zachorowania- zaświadczenie lekarskie potwierdzające
chorobę, wypadek- wypis ze szpitala, śmierć rodziców- odpis aktu zgonu).

SKŁADANIE WNIOSKU:


Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z kompletem dokumentów
potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego składa się do sekretariatu Urzędu
Miejskiego w Jędrzejowie, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.



Wniosek o zasiłek szkolny może być złożony przez:
- rodzica/opiekuna prawnego ucznia,
- pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do których uczęszcza uczeń.



Wzór wniosku o przyznanie zasiłku jest dostępny:
- w sekretariatach szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych,
- w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie (Informacja na parterze),
- w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie (II piętro, pokój nr 19),
- na stronie internetowej Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie
http://cuw.jedrzejow.eu/cuw/,
- na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie http://www.jedrzejow.eobip.pl.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU SZKOLNEGO:






Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej
pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych- obecnie 124 zł). Przy ustalaniu wysokości zasiłku
szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację
materialną rodziny ucznia.
Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia
losowego.

Opinia dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka




Wniosek powinien zostać zweryfikowany i sprawdzony przez dyrektora szkoły
również pod względem spełniania kryteriów formalnych wynikających z ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie.
W przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły nie należy wypełniać tej części.
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