
INFORMACJA 
DOTYCZĄCA STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

Podstawa prawna : Ustawa z dn. 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) , Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póżn. zm).

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
- stypendium szkolne, 
- zasiłek szkolny. 

Uprawnionymi  do  otrzymania  pomocy  materialnej  są   zamieszkali   na  terenie  Gminy  Ryki  i 
spełniający kryterium dochodowe tj., gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie 
przekracza 456 zł  netto:
• uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych 

oraz  słuchacze  publicznych  kolegiów  nauczycielskich,  nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych  kolegiów 
pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku  
życia,

• wychowankowie  publicznych  i  niepublicznych  ośrodków umożliwiających  dzieciom i  młodzieży upośledzonym 
umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży 
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i  
obowiązku nauki, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

• uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla dzieci  i  dorosłych,  do czasu  
ukończenia realizacji obowiązku nauki,

• słuchacze  niepublicznych  kolegiów  nauczycielskich  i  nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych  do  czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek:
1) rodziców lub pełnoletniego ucznia.
2) dyrektora szkoły.
3) z urzędu.

Stypendium  szkolne może  otrzymać  uczeń  znajdujący  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej,  wynikającej  z  niskich 
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm 
lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Celem pomocy materialnej dla uczniów nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin, znajdujących się w trudnej 
sytuacji w ich codziennej egzystencji, ale umożliwienie uczniowi równego dostępu do edukacji, pomoc dla konkretnego  
ucznia  w uzyskaniu przez niego właściwego dostępu do edukacji,  mimo niekorzystnej  sytuacji  finansowej rodziny.  
Podstawą do udzielenia  tej  pomocy są przede  wszystkim określone  potrzeby edukacyjne ucznia,  przedstawione we 
wniosku, które nie mogą zostać zaspokojone w związku ze złą sytuacją materialną rodziny.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

•  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych w ramach 
planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach  
edukacyjnych  realizowanych  poza  szkołą  dotyczących  w szczególności:  zakupu  m.in.:podręczników,  lektur 
szkolnych, słowników, encyklopedii, atlasów, przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego niezbędnego 
do  udziału  w  lekcjach  wychowania  fizycznego,  biurka  oraz  opłat  za  udział  w  wycieczkach  szkolnych,  
wyjazdach  do kina,  teatru,  na  basen.  (Obuwie  i  odzież  mogą stanowić  pomoc o  charakterze  edukacyjnym 
jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na 
lekcje  wychowania  fizycznego,  obowiązujący  zgodnie  z  regulaminem  szkoły  strój  szkolny)  lub  z  jego 
zainteresowaniami i  rozwojem jego zdolności (np.  kimono dla ucznia  trenującego karate). Natomiast  zakup 
codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty)  należy do 
zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego ). 

• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 
w  przypadku  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  i  publicznych  kolegiów  nauczycielskich,  nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych (koszty zakwaterowania, przejazdu itp.);

•  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i  przyborów 
szkolnych;

• świadczenia  pieniężnego,  jeżeli  organ  przyznający  stypendium  uzna,  że  przyznanie  stypendium  w  wyżej 
wymienionych formach nie jest możliwe.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego  należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie ze szkoły.



2. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną za poprzedni miesiąc ( zaświadczenia lub oświadczenia ).
Przykładowe źródła dochodu:

• wynagrodzenie za pracę - z zakładu pracy o wysokości dochodów netto;
• bezrobocie - o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń z PUP, osoby nie  zarejestrowane składają pisemne 

oświadczenie o byciu osobą bezrobotną;
• emerytura/renta/renta socjalna - odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy oraz decyzja o przyznaniu 

emerytury/renty;
• zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - decyzja lub wpis we wniosku potwierdzony pieczątką i podpisem ;
• fundusz alimentacyjny -  decyzja lub wpis we wniosku potwierdzony pieczątką 
• i podpisem;
• dodatek mieszkaniowy - decyzja o wysokości dodatku mieszkaniowego lub wpis we wniosku potwierdzony 

pieczątką i podpisem ;
• alimenty otrzymywane - odpis wyroku sądowego  (kopia potwierdzona przez sąd) o wysokości zasądzonych 

alimentów  oraz  przekaz  lub  przelew  pieniężny  dokumentujący  wysokość  otrzymanych  alimentów  lub 
zaświadczenia  komornika  o  wysokości  wyegzekwowanych  alimentów  w  miesiącu  sierpniu  bądź  o 
bezskutecznej egzekucji alimentów, w przypadku dobrowolnych alimentów – oświadczenie;

• dochód z gospodarstwa rolnego (ilość ha przeliczeniowych x 250 zł) - nakaz płatniczy 
o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub zaświadczenie;

• dzierżawa  gospodarstwa -  umowy  dzierżawy  w  przypadku  oddania  w  dzierżawę  części  lub  całości 
znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;

• praca dorywcza - pisemne oświadczenia rodziców oraz pełnoletnich członków rodziny
 o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;

• pobierane stypendia przez studenta - o wysokości otrzymywanego stypendium;
• praktyka zawodowa ucznia - z  zakładu pracy o wysokości  dochodach netto,  ucznia  odbywającego płatną 

praktykę zawodową;
• działalność gospodarcza - 

 działalność gospodarcza prowadzona na tzw. zasadach ogólnych: dochód wykazany w zeznaniu podatkowym 
złożonym za rok poprzedzający rok podatkowy dzielony przez 12 lub przez tę  liczbę miesięcy,  w których  
podatnik prowadził działalność w roku poprzednim.
 działalność gospodarcza opodatkowana w formie podatku zryczałtowanego: ustala się na podstawie 
zaświadczenia urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz  oświadczenia podatnika o wysokości dochodu. 

W przypadku alimentów  świadczonych na rzecz innych osób dochód netto pomniejszany jest 
o kwotę alimentów –   należy wtedy dostarczyć: przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów,  
jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny 
.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (Art. 90n ust. 5a ustawy 
o systemie oświaty). 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.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego, a w szczególności w razie klęski żywiołowej, bądź zdarzenia losowego jakim jest śmierci rodzica 
lub opiekuna, wypadek ucznia.

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.O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące  
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

Informacje  dotyczące stypendiów i  zasiłków szkolnych udzielane  są  w siedzibie  Samorządowej Administracji  
Szkół i Przedszkoli w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29  lub pod nr tel. (81) 865 71 80.
Druki wniosków do pobrania w siedzibie SASiP w Rykach.
Wni  oski  o przyznanie  stypendium szkolnego składa się w siedzibie Samorządowej Administracji  Szkół  i   
Przedszkoli  w Rykach, ulica  Karola Wojtyły 29  do dnia    15 września   danego roku szkolnego,  (w roku   
szkolnym  2013/2014  –  do  dnia  16  września)  a  w  przypadku  słuchaczy  kolegiów  nauczycielskich, 
nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych  i  kolegiów  pracowników  służb  społecznych  -  do  dnia    15   
października   danego roku szkolnego  .  


