Informacja na temat pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg
w roku szkolnym 2019/2020
Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów jest zamieszkanie na terenie
Gminy Miasta Elbląg.
Uczniowie zamieszkujący poza terenem Gminy Miasta Elbląg i pobierający naukę w elbląskich
szkołach, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w gminach, na terenie których zamieszkują ich
rodzice lub opiekunowie prawni.
I. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w terminie
do 15 września 2019 r. w szkole. Ustawową przesłanką do otrzymania przez ucznia stypendium
szkolnego o charakterze socjalnym jest trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich
dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie
może być wyższa niż kwota 528,00 zł netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
(sierpień 2019 r.). Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł
netto. W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą, kwota dochodu z 1 hektara
przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.
Wypełnione przez wnioskodawców (rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów)
wnioski proszę dostarczyć nieprzekraczalnym ustawowym terminie do 15.09.2019 r. (p. 48, III piętro).
Wnioski można pobrać również z platformy: eped.pl moduł Stypendia lub ze strony Urzędu
Miejskiego w Elblągu: um-elblag.samorzady.pl w zakładce: Załatwianie spraw, Karty usług, wnioski,
departament Edukacji.

II.

Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego, np.: śmierć rodzica, utrata mieszkania w wyniku
klęski żywiołowej lub ekologicznej; pożaru lub wypadku, w wyniku którego nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu
edukacyjnego przez ucznia; choroba, ale wyłącznie nosząca znamiona zdarzenia losowego
niebędąca konsekwencją określonego trwającego stanu faktycznego. Zdarzeniem losowym nie
może być choroba przewlekła, długotrwała lub choroba krótkotrwała niemająca istotnego wpływu
na sytuację materialną rodziny.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można pobrać i złożyć w Departamencie Edukacji
Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, pok. 312.

