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WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

Strona: 1
Stron: 4

Wydanie: 11

Imię i nazwisko ucznia/słuchacza:
PESEL ucznia/słuchacza:
Data i miejsce urodzenia ucznia/słuchacza:
Imiona i nazwiska rodziców ucznia (słuchacza) / opiekuna prawnego:
Adres zamieszkania ucznia/słuchacza:
Nazwa szkoły/kolegium:
Nr telefonu:

e-mail:

Świadomy(a) odpowiedzialności 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.

Data zdarzenia losowego:
Opis zdarzenia losowego:

W przypadku przyznania zasiłku szkolnego, proszę o przekazanie środków finansowych na konto o numerze:

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadoma/y odpowiedzialności
karnej związanej z zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).

Siedlce, …………………
(data)

………………….…………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki w danej szkole,
2) zaświadczenia potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie
zasiłku szkolnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku ze złożeniem przedmiotowego wniosku w Urzędzie
Miasta Siedlce jest Prezydent Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08- 110 Siedlce.

2.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.siedlce.pl
lub telefonicznie +48 25 794 37 57.

3.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, o którym
mowa w art. 90b w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1915 z późn. zm.).

4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w przedmiotowym wniosku jest art. 6 ust. 1 lit. E
RODO w związku z art. 90 b oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1915 z późn. zm.).

5.

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane
będą przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa dotyczących archiwizowania danych obowiązujących
u Administratora danych.

6.

7.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
a)

dostępu do swoich danych osobowych,

b)

żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)

żądania ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.

Na stronie internetowej http://www.siedlce.pl została zamieszczona pełna klauzula informacyjna dotycząca zasad
przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Siedlce.

Siedlce, …………………
(data)

………………….…………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 90e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1915 z późn. zm.) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zgodnie z kompetencją określoną w art. 90f w/w ustawy Rada Miasta Siedlce dokonała uszczegółowienia okoliczności
stanowiących podstawę przyznania okoliczności w Uchwale z dnia 29 sierpnia 2008 r. Nr XXXII/395/2008 z późn. zm.
w sprawie określenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami
Miasta Siedlce.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miasta Siedlce zawartymi w § 9 pkt. 1 i 2:
1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, będącej następstwem zdarzenia losowego,
może być udzielone wsparcie w formie pieniężnej lub rzeczowej.
2. Za zdarzenie losowe uważa się:
– śmierć rodzica,
– utrata miejsca zamieszkania będąca następstwem działania sił przyrody, pożaru lub innego zdarzenia losowego,
– długotrwała choroba ucznia lub jego rodzica,
– inne przyczyny uzasadniające objęcie pomocą ucznia w formie zasiłku szkolnego.

