
I N F O R MA C J A 
o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barlinek 
w roku szkolnym 2017/2018 

 Wypełnione wnioski o stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 wraz                               

z kompletem niezbędnych dokumentów, należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej                  

w Barlinku przy ulicy Strzeleckiej 29 (I piętro - pokój Nr 16). 

 Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów można składać od 01.08.2017 r. do 

15.09.2017 r. Dzień 15.09.2017 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania 

wniosków. Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie wyłącznie w przypadku gdy 

Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych 

okoliczności, takich jak: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego 

członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub 

nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, 

itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków 

złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego. 

 Wnioski o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów można składać od 

01.08.2017 r. do 15.10.2017 r. Dzień 15.10.2017 r. jest ustawowo ostatecznym terminem 

do składania wniosków. Przyjęcie wniosku po terminie może nastąpić na warunkach 

określonych powyżej. 

 Druki wniosków dostępne są również w sekretariacie OPS w Barlinku przy ulicy 

Strzeleckiej 29 (I piętro -  pokój Nr 10).  

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE WARUNKÓW 

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ:  

 1. STYPENDIUM SZKOLNE 

  Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 

stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie                       

z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji 



Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów                  

w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej 

budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy. 

 Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od  99,20 zł do 248,00 zł 

miesięcznie i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku 

szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 514 

zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy                

o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega 

zmianie  w 2017 r. 

 W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017  r., 

poz. 2198 z późn. zm.) określono, że: 

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. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w 

tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania, a także udziałuw zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników. Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla 

uczniów na terenie danej gminy muszą znajdować się w gminnym regulaminie pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się: 

a) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji 

materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, 

o których mowa w art. 90d ust. 1; 

b) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy; 



c) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

d) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

 Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie 

dłuższy niż dziesięć miesięcy w roku szkolnym w przypadku uczniów szkół publicznych                                      

i niepublicznych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 

kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy 

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku szkolnym. 

 Do stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego uprawnieni są 

uczniowie/słuchacze, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

• złożą wniosek o przyznanie stypendium (w przypadku osób niepełnoletnich ich 

rodzice, opiekunowie) w okresie od 1 do 15 września 2017 roku; 

• zamieszkują na terenie Gminy Barlinek; 

• rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole, 

• dochód na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza nie przekracza kryterium dochodowego 

na osobę w rodzinie, tj. 514,00 zł. 

STYPENDIA SZKOLNE PRZYSŁUGUJĄ: 

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom 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, a także dzieciom i młodzieży                              

z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację 

odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia 

realizacji obowiązku nauki. 

• świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych 

nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do 

czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki 

 

 



POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM NIE PRZYSŁUGUJE: 

• dzieciom uczęszczającym do przedszkola; 

• dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo                    

w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, tzw. "zerówka"; 

• studentom szkół wyższych i licencjackich. 

 WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

• Stypendia przyznane prawomocną decyzją Dyrektora OPS będą wypłacane jako zwrot 

wydatków, na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Realizacja 

świadczenia zależy od wcześniejszego udokumentowania poniesionych kosztów 

(decyzja warunkowa). Zatem, mimo przyznania stypendium jego wypłata może 

nastąpić dopiero po udokumentowaniu zakupów. 

• Dokumentami stwierdzającymi wydatki są rachunki, faktury oraz inne imienne 

dowody opłaty związane z zakupami artykułów szkolnych wystawione w okresie, na 

który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość tych 

wydatków. Rachunki są refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium. 

• Faktury lub rachunki uproszczone muszą być wystawione przez sprzedawcę imiennie 

na rodzica/ opiekuna lub pełnoletniego ucznia. 

• Faktury winny być opisane w taki sposób, aby z opisu wynikało, na które dziecko 

poniesiono wydatki. 

• W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputery) od osoby fizycznej, 

nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można 

udokumentować umową kupna - sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi. 

2.  ZASIŁEK SZKOLNY 

 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi 

znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 

np. pożaru, powodzi, cieżkiej choroby lub zgonu członka rodziny. 

 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 otrzymanego 

stypendium szkolnego. 



 O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od 

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

 Podstawą uruchomienia procedury związanej z przyznaniem zasiłku szkolnego jest 

poprawnie wypełniony wniosek wraz z opisem zdarzenia losowego i jego skutkami, czyli 

uzasadnieniem oraz dołączona dokumentacja o dochodach rodziny. 

 Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku 

rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. 
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