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UZYSKANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. 

Druk wniosku RO-02-01 dostępny jest: 

- w  pok. nr 6 (parter, Segment A Urzędu), 

- na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl 

Do wniosku należy załączyć: 

 Oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzającego zaistnienie zdarzenia losowego. 

 Oryginał opinii o uczniu wydanej przez dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego. 

 Zgodę ucznia lub rodziców/opiekunów prawnych na złożenie wniosku, potwierdzoną podpisem (w 

przypadku składania wniosku przez dyrektora szkoły). 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 Skoki, 

Referat Oświaty  

Złożenie wniosku i odbiór stosownej decyzji :  pokój nr 6, parter, Segment A Urzędu, tel. (61) 8925-807,  

e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl.pl  

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek  9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek. 

2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki. 

3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w pokoju nr 6, parter, Segment A Urzędu.  

4. Poczekaj na załatwienie sprawy: pracownik poinformuje Cię o możliwości odebrania decyzji (Decyzję 

można odebrać osobiście lub na życzenie interesanta przesyłana jest listem poleconym, za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru). 

5. Odbierz zasiłek – kasa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, parter, pokój nr 7, Segment A Urzędu – w 

terminie i godzinach wskazanych w decyzji lub przelew bankowy na wskazane konto. 

 

OPŁATY 
Brak. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile (ul. Dzieci Polskich 

26, 64-920 Piła, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. 

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
 Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien być złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniom, którzy są mieszkańcami Miasta i Gminy Skoki. 

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z 

powodu zdarzenia losowego. 

 

 

http://www.gmina-skoki.pl/
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PODSTAWA PRAWNA 
 Art.90 e, m, n Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; 

 Art.6 ustęp 2 pkt 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ; 

 Art.104, 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego; 

 Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoki; 
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