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Poz. 3946
UCHWAŁA NR XLIV/310/18
RADY GMINY DOBRA
z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Dobra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.), oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2017 r. , poz. 2198 ze zm.),
Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Dobra w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Dobra z późniejszymi zmianami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/310/18
Rady Gminy Dobra
z dnia 17 maja 2018 r.
REGULAMINUDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA
UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Dobra określa formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej w postaci stypendium
szkolnego, sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej,
2) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),
3) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.),
4) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.),
5) uczniu - należy przez to rozumieć osobę, której mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy
o systemie oświaty,
6) szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b
ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty,
7) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.
§ 3. Zadanie polegające na przyznawaniu stypendiów i zasiłków szkolnych finansowane jest na zasadach
określonych w art. 90r ustawy o systemie oświaty.
§ 4. Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten
cel z budżetu państwa i budżetu gminy.
Rozdział 2.
Formy stypendium szkolnego
§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

w tym

a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na: wyjazdy do
kina teatru, muzeum, zielone szkoły, białe szkoły, wycieczki szkolne itp., naukę języków obcych, udział
w zajęciach muzycznych, komputerowych, sportowych i innych rozwijających uzdolnienia ucznia,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności: zakupu podręczników, zeszytów, lektur
szkolnych, encyklopedii, atlasów, słowników, komputera, tabletu, laptopa, drukarki, tuszu do drukarki,
edukacyjnych programów komputerowych i innych pomocy naukowych, przyborów szkolnych, tornistra,
plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie szkolne, stroju i obuwia na zajęcia wychowania
fizycznego, zakup biurka, krzesła do biurka, lampy biurowej, instrumentu muzycznego do udziału
w dodatkowych zajęciach, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, pokrycie kosztu uczestnictwa
w odpłatnych kółkach zainteresowań,
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w szczególności udziału w zajęciach sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych
i innych z wyłączeniem opłaty wpisowej,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, np. koszty
zakwaterowania, dojazdu,
4) w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielone stypendium
w formach, o których mowa w pkt 1 i 2 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest
celowe.
2. Przyznane stypendium szkolne wypłacane będzie po przedłożeniu oryginałów faktur/rachunków lub
innych wiarygodnych dowodów poniesionych wydatków np. zaświadczenia ze szkoły o poniesionych kosztach
zajęć lub wyjazdów edukacyjnych, spełniających następujące warunki:
1) dokumenty potwierdzające poniesione wydatki muszą być wystawione imiennie z podaniem adresu
wskazanego w decyzji rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby, która składa wniosek,
2) dokumenty potwierdzające poniesione wydatki muszą dotyczyć wydatków na cele edukacyjne wskazane
w § 5 ust. 1 Regulaminu,
3) dokumenty potwierdzające poniesione wydatki dotyczą danego roku szkolnego, tj. zakup podręczników
i pozostałych materiałów szkolnych – faktury/rachunki za okres od lipca do czerwca następnego roku,
abonament internetowy, bilety za dojazdy do szkoły – za okres od września do czerwca następnego roku.
3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 6. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
pełnoletniego ucznia, na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka rewalidacyjnowychowawczego.
2. Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu.
3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.
§ 7. 1. 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.
2. O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:
1) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty wynikającej
z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,
2) jest mieszkańcem Gminy Dobra.
3. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze
środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników
służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dobrej, terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów
pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
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2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po
upływie terminu, o którym mowa w ust. 1. Składający wniosek po terminie zobowiązany jest złożyć pisemne
uzasadnienie uchybienia terminu.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy załączyć zaświadczenia lub oświadczenie oraz
inne dokumenty (decyzja organu emerytalno-rentowego, nakaz płatniczy podatku itp.) o wysokości dochodów
uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu,
uzyskanego w miesiącu złożenia wniosku, umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę
w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.
4. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się
zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej.
5. Oświadczenia, których mowa w ust. 3 i 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
§ 9. 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i w zależności od sytuacji materialnej
uczniów i ich rodzin wynosi:
1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę do 50% kwoty wynikającej z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
o pomocy społecznej – od 100% do 200% kwoty, której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych,
2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę powyżej 50% do 100% kwoty wynikającej
z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – od 80% do 150% kwoty, której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy
w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres
nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
3. Stypendium szkolne jest realizowane jednorazowo w następujących terminach:
1) do dnia 31 grudnia - za okres od września do grudnia danego roku szkolnego,
2) do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego
4. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane
w innych niż określone w ust. 2 terminach.
Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 10. 1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego, w szczególności: śmierci rodzica/opiekuna prawnego, pożaru zabudowań mieszkalnych, powodzi,
nagłego wypadku lub innych nagłych zdarzeń losowych może być przyznany zasiłek szkolny.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub
kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
3. Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia, pełnoletniego
ucznia, na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
4. Zasiłek szkolny może być również przyznany z urzędu.
5. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej,
terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
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6. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 11. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydaje się decyzję
administracyjną.
§ 12. 1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić
GOPS o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego.
§ 13. 1. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się
w drodze decyzji administracyjnej.
3. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne
w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki
udzielanej pomocy właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
§ 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
o systemie oświaty.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
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Dobra,……………….

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w roku szkolnym ............../..............



stypendium szkolnego
zasiłku szkolnego

WNIOSKODAWCA (zaznaczyć właściwe)




rodzic/opiekun prawny ucznia
pełnoletni uczeń
dyrektor szkoły, ośrodka lub kolegium

DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i Imię:
PESEL:

Seria i nr dowodu osobistego:

Adres zameldowania:
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:
Nr konta:

|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
DANE UCZNIA
Nazwisko i Imię:
PESEL:
Imiona rodziców/opiekunów prawnych:
Adres zameldowania ucznia:
Adres zamieszkania ucznia:
Nazwa i adres szkoły, klasa:

Data i miejsce urodzenia:
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ZŁOŻENIE WNIOSKU UZASADNIAM TRUDNĄ SYTUACJĄ MATERIALNĄ,
WYNIKAJĄCĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z:



niepełnosprawności
(potwierdzonej orzeczeniem)

bezrobocia

 ciężkiej lub długotrwałej
choroby (potwierdzonej
zaświadczeniem lekarskim)
 wystąpienie zdarzenia
losowego

 alkoholizmu lub
narkomanii





 trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczowychowawczych

wielodzietności

rodzina niepełna

 inne/ wymień jakie: (nie
wymieniać niskiego dochodu)

UZASADNIENIE WNIOSKU W FORMIE PISEMNEJ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
POŻĄDANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ (należy wybrać
preferowaną formę)
1. INNA NIŻ PIENIĘŻNA


całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.



pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza

miejscem

zamieszkania

uczniów

szkół

ponadgimnazjalnych

oraz

słuchaczy

kolegiów

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych.
2. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
Przesłanki

sprawiające,

że

na warunkach art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty

przyznanie

pomocy

w

formie

opisanej

w

pkt

1-3

jest

niemożliwe/niecelowe i uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego w formie świadczenia
pieniężnego:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O LICZBIE OSÓB PROWADZĄCYCH WSPÓLNE
GOSPODARSTWO

DOMOWE

ORAZ

O

WYSOKOŚCI

DOCHODÓW

NETTO

UZYSKIWANYCH W RODZINIE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE
WNIOSKU:
Lp. Nazwisko i imię

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Data
urodzenia

Stopień
Miejsce pracy/nauki/
pokrewieństwa informacja o statusie
bezrobotnego,
otrzymywaniu
renty/emerytury/
alimentów/zasiłków i
świadczeń z pomocy
społecznej itp.

Wysokość
dochodu netto
za miesiąc
poprzedzający
złożenie
wniosku
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ODLICZENIA OD DOCHODU
Składki na ubezpieczenie KRUS za ostatni obowiązujący kwartał (należy
dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość opłaconej składki)
Wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób (należy dołączyć
dokumenty potwierdzające wysokość opłacanych alimentów)
ŁĄCZNY DOCHÓD NETTO RODZINY
DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE

Dochody i wydatki należy udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami, oświadczeniami,
decyzjami, nakazami płatniczymi, odcinkami (emerytury, renty, alimenty).

Oświadczam, że uczeń otrzymuje / nie otrzymuje (niepotrzebne skreślić) inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych w wysokości .......................... złotych
miesięcznie, przyznane na okres ....................................................................

POUCZENIE
Art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze
zm.) „Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić
organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania
stypendium szkolnego.”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu przyznania pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)
Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co potwierdzam
własnoręcznym podpisem.
Art. 233 K.K. § 1 – „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
Art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze
zm.) „Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”
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Załączniki:
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
5. ...........................................................................
6. ...........................................................................
7. ...........................................................................
8. ............................................................................
9. ............................................................................
10. ..........................................................................

................................................
( miejscowość, data)

.......................................................
( czytelny podpis wnioskodawcy)
OBJAŚNIENIA

1. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, mieszkańcy Gminy Dobra, uczęszczający do
szkół publicznych i niepublicznych (uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów,
ponadgimnazjalnych), wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym
dzieciom i młodzieży (także i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki) oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych, do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne
tj. klasa „0” oraz studentom.
3. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej, a jej łączny dochód na osobę w rodzinie (dochód wszystkich członków rodziny
wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) nie przekracza kwoty,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z
2017 r. poz. 1769 ze zm.)
4. Źródła miesięcznego dochodu netto poszczególnych członków rodziny należy udokumentować
odpowiednimi zaświadczeniami.
5. Wnioskodawcą dla uczniów niepełnoletnich są rodzice lub prawni opiekunowie natomiast uczeń
pełnoletni jest sam dla siebie wnioskodawcą.
6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
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obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku. W
uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po
upływie terminu (art. 90n ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z
2017 r. poz. 2198 ze zm.)
7. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o
wysokości dochodów przekłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy
społecznej (art. 90n ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2017 r.
poz. 2198 ze zm.).
8. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla pozostałych osób, niezbędnymi do
ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny są dokumenty wymienione w oświadczeniu
wnioskodawcy o liczbie osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe oraz o wysokości
dochodów netto uzyskiwanych w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz inne
dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.
9. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda
osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie
z jego przeznaczeniem.
10. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków
potwierdzających celowość wydatków na każdorazowe żądanie Kierownika GOPS.
Faktura/rachunek winna być wystawiona na wnioskodawcę, z jej treści powinno wynikać dla kogo
zakupiono bilet miesięczny i na jaką trasę lub należy przedłożyć kserokopię biletów miesięcznych.
W przypadku gdy uczeń otrzymuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu lub
zamieszkania, kwota wypłaconego stypendium będzie różnicą pomiędzy kwotą kosztów
faktycznych, udokumentowanych a kwotą dodatku do zasiłku rodzinnego.
11. W przypadku wniosku o pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych faktura/rachunek
winna być wystawiona imiennie na wnioskodawcę i potwierdzona przez dyrekcję szkoły, że nauka
odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych.
12. W przypadku zmiany adresu wnioskodawcy lub ucznia oraz zmiany szkoły lub zaprzestania
nauki osoba wnioskująca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji
Kierownika GOPS.
13. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego (art. 90e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty - Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
14. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty - Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
15. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny przedkładają tylko dokumenty potwierdzające zdarzenie
losowe.
16. Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
- oświadczenie o uzyskiwanej pomocy z GOPS,
- odcinek emerytury/renty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym lub
wyciągiem bankowym),
- zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego- nakaz płatniczy bądź zaświadczenie z właściwego
urzędu gminy.

