INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY ZAGÓRÓW
Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 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 wyższa niż 528 zł. (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca
taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium szkolne zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest
zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków.
Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:
1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
2. dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
3. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków
wspólnego gospodarstwa domowego,
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej (zasiłek okresowy, zasiłek stały), zamiast oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się
oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego. W zależności od zdarzenia losowego do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające
wystąpienie zdarzenia losowego, nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów ani zaświadczeń o
korzystaniu z pomocy społecznej.
Stypendium szkolne nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych,
- uczniowi, który przerwał lub został skreślony z listy uczniów,
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
1. rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
2. pełnoletniego ucznia,
3. dyrektora szkoły,
Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu
Decyzja o przyznaniu stypendium / zasiłku szkolnego wydawana jest przez Burmistrza Gminy Zagórów na podstawie
złożonego wniosku, dokumentów potwierdzających wysokość dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc
złożenia wniosku ( z sierpnia ), dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września danego roku
szkolnego, w Urzędzie Miejskim w Zagórowie pokój nr 3
Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

