
 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

 na rok szkolny 2021/2022

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są

            stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

   Uprawnieni  do  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  w  formie  stypendium  szkolnego  i  zasiłku

szkolnego są zamieszkali na terenie Gminy Kamienica Polska:

-  uczniowie  szkół  publicznych,  niepublicznych  i  niepublicznych  szkół  artystycznych  o  uprawnieniach

publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia

kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 

-  wychowankowie  publicznych  i  niepublicznych  ośrodków  rewalidacyjno-wychowawczych  -  do  czasu

ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Pomoc materialna udzielana jest w celu zmiejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania

barier dostępu do edukacjiwynikajacych z trudnej sytuacji ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

na cele edukacyjne.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

-  rodziców albo pełnoletniego ucznia; 

- dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. 



Warunki niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

- miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne

nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca  2004 r.  o pomocy

społecznej tj. 528,00 zł; 

-  występowanie  w  rodzinie  trudnej  sytuacji  materialnej  dotyczacej,  w  szczególności:  bezrobocia,

niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji

opiekuńczo-wychowawczych,  alkoholizmu  lub  narkomanii,  a  także  gdy  rodzina  jest  niepełna  lub  wystąpiło

zdarzenie losowe; 

- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie od 1.09.2021 r. do 15.09.2021 r.,

a  w  przypadku  uczniów  i  słuchaczy,  rozpoczynających  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  w  pierwszym,

powszednim  dniu  lutego  w  terminie  do  15.02.2022  r.,  natomiast  słuchacze  kolegiów  pracowników  służb

społecznych w terminie do 15.10.2021 r.

-  wniosek powinien być złożony wraz z kompletem dokumentów potwierdzających sytuację dochodową

wszystkich członków rodziny za miesiąc  poprzedzający złożenie  wniosku  tj.  za  miesiąc  sierpień  2021 r.

(tj.  zaświadczenia:  o  wysokości  dochodu  z  tytułu  zatrudnienia,  renty  lub  emerytury  oraz  innych

świadczeń/zasiłków  wypłacanych  przez  PUP,  ZUS,  KRUS,   tym  oświadczenia:  o  wysokości  pobranych

świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, socjalnych oraz powierzchni gopsodarstwa rolnego).



Stypendium szkolne nie przysługuje:

- dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne, 

- uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Kamienica Polska,

- w sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów lub słuchaczy

-  jeżeli  miesięczna  wysokość  dochodu na  osobę w rodzinie  stypendysty  przekracza  kwotę  uprawniającą  do

otrzymania stypendium szkolnego tj. 528 zł, 

-  uczniowi,  który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem

sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku

szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232 zł. 

Rozliczenie stypendium szkolnego w formach określonych w  katalogu wydatków kwalifikowanych:

-  za  okres  od września  2021 r.  do grudnia  2021 r.  nastąpi jednorazowo,  w terminie  do 31 grudnia  2021 r.,

po przedstawieniu w terminie  do 10 grudnia 2021 r.   oryginałów faktur, rachunków lub innych wiarygodnych

dowodów potwierdzających wydatki o charakterze edukacyjnym, 

- za okres od stycznia 2022 r.  do czerwca 2022 r.  nastąpi jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2022 r., 

 po przedstawieniu w terminie do 10 czerwca 2022 r. oryginałów faktur, rachunków lub innych wiarygodnych

dowodów potwierdzających wydatki o charakterze edukacyjnym. 



Katalog wydatków kwalifikowanych związanych z celami edukacyjnymi:

-  koszty  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych  (językowych,  sportowych,  plastycznych,  muzycznych)

oraz wycieczkach szkolnych  i  wyjazdach  o charakterze edukacyjnym;

- koszty zakupu podręczników, lektur szkolnych, słowników, encyklopedii, przyborów i pomocy szkolnych; 

- koszty zakupu edukacyjnych programów komputerowych oraz abonamentu internetowego za dany rok szkolny;

- koszty zakupu odzieży i  obuwia sportowego, a także przyborów do nauki zawodu oraz odzieży ochronnej

niezbędnej do praktycznej nauki zawodu.

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

-   zasiłek  szkolny  może  być  przyznany  bez  względu  na  dochód  uczniowi  znajdującemu  się  przejściowo

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego;

-  o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

Zasiłek szkolny nie przysługuje:

- dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.

 - uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Kamienica Polska.

      Informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać  bezpośrednio

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej  lub pod numerem telefonu 34 327 34 92,

w godzinach urzędowania.


