Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie nie
dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie zasiłku
Zasiłek szkolny przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających
dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawie o systemie
oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku
nauki;
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich
kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe rozumie się w szczególności:
· pożar, powódź, zalanie domu lub mieszkania, albo inne działanie sił
przyrody
· kradzież
· nieszczęśliwy wypadek
· nagła choroba w rodzinie ucznia
· śmierć rodzica lub prawnego opiekuna
· inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie
sytuacji materialnej rodziny ucznia
Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty
poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek w sprawie zasiłku szkolnego może złożyć:
· rodzic
· opiekun prawny w przypadku jeżeli rodzice są pozbawieni władzy
rodzicielskiej
· pełnoletni uczeń (nie ma możliwości złożenia wniosku przez rodzica)
· Dyrektor szkoły
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.
Wniosek składany jest według miejsca zamieszkania ucznia (adres
zameldowania nie ma znaczenia). Miejscem zamieszkania dziecka
pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo
tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub
któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza
rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce
zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego
dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego
z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
Wniosek należy składać w siedzibie głównej OPS ul. Górnych Wałów 9
pok. 118 (I piętro)

