Informacja w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Miasta Elbląg w roku szkolnym 2022/2023
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 mieszkają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
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.
1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2022/2023 należy złożyć w
terminie do 15 września 2022r. w szkole, w której uczeń pobiera naukę.
2. Kryterium dochodowe
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie
może być większa, niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), t.j. 600 zł netto.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2022).
Stypendium szkolne nie przysługuje:
- uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Miasta Elbląg,
- uczniowi umieszczonemu w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 5 ust. 7
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).
3. Pomoc materialna dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy

Na mocy regulacji art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającemu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny,
mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale
8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Ustalając prawo do świadczenia uzależnionego od kryterium
dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie
przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Weryfikacja wniosków
Wnioskodawcy zobowiązani są wypełnić wniosek sumiennie i czytelnie oraz prawidłowo wyliczyć dochód do dwóch
miejsc po przecinku na osobę w rodzinie ucznia. Składający wniosek powinni w sposób wyczerpujący przedstawić
dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej (art. 90n ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty).
5. Realizacja stypendium szkolnego.
Przyznane uczniowi stypendium realizowane będzie jako zwrot poniesionych kosztów pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych – na
podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Wypłatę środków przewiduje się na koniec okresu świadczeniowego, który trwa od
września do grudnia 2022 r. oraz od stycznia do czerwca 2023 r.
6. Zmiana okoliczności uprawniających do przyznania stypendium
Na podstawie art. 90o ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.1327 ze
zm.), rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły obowiązani są
niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania świadczenia. Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego, t.j. śmierć rodzica, utrata mieszkania w wyniku klęski żywiołowej, 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.
2. Ustawowymi przesłankami powstania prawa do zasiłku szkolnego są:
• wystąpienie zdarzenia losowego, a więc zdarzenia zewnętrznego w stosunku do ucznia, którego nie można
przewidzieć, ani mu przeciwdziałać;
• związek tego zdarzenia z przejściową trudną sytuacją materialną ucznia.
3. 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.
4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
5. Do wniosku o przyznanie zasiłku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, np.
akt zgonu, zaświadczenie z działań ratowniczych wskutek pożaru, powodzi, inne nieprzewidziane okoliczności
utrudniające naukę ucznia.
6. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można pobrać i złożyć w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w
Elblągu, ul. Łączności 1.
W razie jakichkolwiek pytań,
marzena.kulesza@umelblag.pl
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