
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

• 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  upośledzonej  umysłowo w stopniu  głębokim,  a  także  dzieciom i  młodzieży
upośledzonej  umysłowo  ze  sprzężonymi  niepełnosprawnościami  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,  niż  dłużej  jednak niż do ukończenia 24 roku
życia. 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym
rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

• Stypendium  szkolne  mogą  otrzymać  uczniowie  znajdujący  się  w  trudnej  sytuacji
materialnej  wynikającej  z  niskich  dochodów  na  osobę  w  rodzinie,  w  szczególności
w  których  występuje:  bezrobocie,  niepełnosprawność,  ciężka  lub  długotrwała  choroba,
wielodzietność  lub  brak  umiejętności  wypełniania  funkcji  opiekuńczo-  wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania  oraz  uczniowie  z  rodzin  niepełnych lub  w których wystąpiło
zdarzenie losowe. 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:

• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach 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,  w  tym  w  szczególności  zakupu
podręczników. 

• stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli
organ uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest celowe
lub nie jest możliwe. 

• stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

Zasiłek szkolny może być przyznany 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.



Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:

1. pełnoletniego ucznia, rodzica ucznia lub prawnego opiekuna. 
2. odpowiednio: dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka. 

Świadczenie pomocy materialnej mogą być przyznawane również z urzędu.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Rzekuniu informuje  o  sposobie  rozliczenia  pomocy
materialnej o charakterze socjalnym:

Rozliczenie  należy  składać  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Rzekuniu przy
ul. Kolonia 1B,  07-411 Rzekuń, w terminach określonych w decyzji.

Wypłata  przyznanego  stypendium  nastąpi po  przedstawieniu  rachunków potwierdzających
dokonanie zakupu.

Faktury lub rachunki muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Zakupione rzeczy powinny mieć na fakturze dopisek – SZKOLNE

Każda  faktura  lub  rachunek  powinna  być  przyporządkowana jednemu uczniowi  i  zawierać  na
odwrocie adnotację sporządzoną i podpisaną przez rodzica, prawnego opiekuna o treści „dotyczy
dziecka (wpisać imię i nazwisko dziecka)”

W przypadku, gdzie:

• wartość  faktur  lub  rachunków przewyższy  kwotę  przyznanego  stypendium –  do zwrotu
podlegać będzie kwota tylko do wysokości przyznanego decyzją świadczenia. 

• wartość  faktur  lub  rachunków  będzie  niższa  niż  wysokość  świadczenia  –  do  zwrotu
podlegać będzie kwota do wysokości rozliczonych faktur lub rachunków. 

Przykładowy katalog wydatków o charakterze edukacyjnym:

1. zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic edukacyjnych, lektur szkolnych 
2. zakup artykułów szkolnych 

• zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, klej, papier kolorowy,
nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, 

• tornister, plecak szkolny, torba sportowa, ( 1 sztuka na rok szkolny) 

3. zakup mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (wymagane potwierdzenie  przez
szkołę), ( 1 sztuka na semestr) 

4. zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego (odzież sportowa): 

• dres  sportowy,  bluza  sportowa,  spodnie  sportowe,  spodenki  gimnastyczne,  koszulka
gimnastyczna, getry, skarpety sportowe, strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, 

5. zakup stroju ochronnego na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę), 
6. zakup  przyborów  do  nauki  zawodu  lub  odbycia  praktyk  –  niezbędnych  w  procesie

edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę), 
7. zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu (za wrzesień-czerwiec danego roku

szkolnego) – faktura VAT i dowód opłaty. 
8. zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

• Koszty uczestnictwa: w kursach nauki języków obcych, zajęciach sportowych, tanecznych, 
• zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,  o ile wiąże się z udziałem w treningach

w klubie sportowym (zaświadczenie z klubu) 
• zakup określonego sprzętu muzycznego(zaświadczenie ze szkoły muzycznej) 



5. całkowity  lub  częściowy  zwrot  kosztów  biletów  miesięcznych  na  dojazd  do  szkoły
zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia 

6. wyjazd  na  „zieloną  szkołę”,  wycieczki  o  charakterze  edukacyjnym  (  np.  do  muzeum)
organizowane przez szkołę (zaświadczenie ze szkoły) 

7. zakup: 
• tabletu, 
• komputera  oraz  części  do  komputera  (w  tym  monitora,  drukarki,  urządzeń

wielofunkcyjnych, myszki, klawiatury i listwy,) 
• pendrive, 
• papieru i tonerów do drukarki, 
• naprawa i montaż sprzętu komputerowego 
• biurka do nauki, krzesła lampki na biurko, 

UWAGA!

• faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia, 
• przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, 
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