
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA  
POMOCY MATERIALNEJ   O CHARAKTERZE SOCJALNYM,  

W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH  I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH,  
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 
 

Podstawa prawna:    
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. w Dz. U. z 2004r. Nr 256,                   

poz. 2572 z poźn. zm.), 
 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. w Dz.U. z 2013r. poz. 182                  

z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 

z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), 
 Uchwała Nr XI/50/07 Rady Miejskiej w Połańcu  z dnia 28 czerwca 2007r.                             

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Połaniec.   
 

Charakter pomocy materialnej. 
Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze 
socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. 
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
a) stypendium szkolne, 
b) zasiłek szkolny. 

Stypendium szkolne przyznaje w drodze decyzji Burmistrz właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania ucznia. 

Stypendium szkolne 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 ustawy z dnia 7 września 1991r.                          
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. 

 

Procedura udzielania stypendium szkolnego: 
a) Kryterium dochodowe 
Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna 
sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów 



na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 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 być większa niż kwota, o której mowa w art. 8            
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. w Dz. U. z 2013r.              
poz. 182 z późn. zm.) czyli 456 złotych netto. 
Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie 
stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 
ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. w Dz. U. z 2013r. poz. 182                        
z późn. zm). 

 
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tj. w Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub 
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące                                  
i gospodarujące.  
 
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH 
uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. 

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny            
w wysokości 250 zł.  

b) Wniosek albo postępowanie z urzędu. 
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek                             
o przyznanie stypendium mogą złożyć: 
● rodzice, 
● pełnoletni uczniowie, 
● dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków. 
 
c) Termin ubiegania się o stypendium szkolne. 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego 
roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego 
roku szkolnego. 

 
             d) Miejsce złożenia wniosku. 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (wraz z wymaganymi dokumentami, 
oświadczeniami i zaświadczeniami) należy złożyć w Zespole Ekonomiczno-
Administracyjnym Oświaty i Wychowania w Połańcu pok. 132.  

 
Obowiązek informacyjny wnioskodawcy. 

 Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje 
stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 
szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty). 



 Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które 
stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy                               
o systemie oświaty). 

 Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji               
(art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty).  

 
Procedura udzielania zasiłku szkolnego: 
Podmioty uprawnione 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
Zasiłek szkolny stanowi pomoc nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową 
okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest 
wystąpienie zdarzenia losowego przez które należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne 
niezależnie od woli człowieka i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności 
okoliczności losowe, mające wpływ na pogorszenie sytuacji rodzinnej ucznia. 
 
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku 
mogą złożyć: 
● rodzice, 
● pełnoletni uczniowie, 
● dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków. 
 
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 
stypendium szkolnego. 
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
 
 
 

                                                                                              Dyrektor ZEAOiW 

mgr Jadwiga Krala 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sporz. B.Rajca 

 
 
 


