POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022
Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. w przypadku uczniów szkół
podstawowych, ponad podstawowych oraz do 15 października 2021 r. - w przypadku kolegiów
pracowników służb społecznych.
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji
oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia, a także wspierania uczniów zdolnych.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne i zasiłek
szkolny.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1. art. 90 b ust.3 . uczniom szkół publicznych, niepublicznych, niepublicznych artystycznych o
uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb
społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 poz.1327 z późn. zm.)
Charakter pomocy materialnej:
• socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może przekraczać 528 zł na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są
osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Stoszowice.
Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Stoszowice.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
1. który otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z
zastrzeżeniem ust. 13 (art. 90d ust. 12 ustawy o systemie oświaty)
Stypendium szkolne jest przyznawane na:
1. wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. wniosek pełnoletniego ucznia
3. wniosek dyrektora szkoły.
Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i
pomocy naukowych dla uczniów oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na
podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne, faktur, rachunków ) potwierdzających ich
powstanie i wysokość.
Przyznanie świadczenie następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)
1. wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w
gospodarstwie domowym ucznia,
2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
• zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 ust. 3
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej *
• zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
• wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub
zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z OPS – fundusz
alimentacyjny
• zaświadczenie o rencie/emeryturze
• oświadczeniu rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w
okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego
dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający
okresowi, za który uzyskano dochód.
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według
średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy
społecznej.
ZASIŁEK SZKOLNY
Zgodnie z
1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STOSZOWICACH
w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI
1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym
2. zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE
EDUKACYJNE wydatków, po ich udokumentowaniu.
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
• śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
• klęski żywiołowej, zdarzenie losowe,
• wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
• innych, szczególnych okoliczności
do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
• mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Stoszowice,
• w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie
Informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach
- tel. 74 816 46 11, 74 816 45 24, 74 816 45 12

