
Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta
Elbląg w roku szkolnym 2020/2021

(na podstawie informacji przekazanych przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu)

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. 

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 udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

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

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

1. Termin składania wniosków:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy złożyć w terminie 
od dnia 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. w szkołach, w których uczniowie pobierają 
naukę.

2. Kryterium dochodowe:
Zgodnie z art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 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 2019 r. poz. 1507 ze zm.) t.j. 528,00 zł netto na 
osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r.)

3. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
• klasy zerowej,
• który nie mieszka na terenie Gminy Miasta Elbląg,

• który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z 
zastrzeżeniem art. 90d ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

• który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy 
zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

4. Osoba przyjmująca wniosek składany w szkole ma za zadanie rzetelne i wnikliwe ustalić 
wysokości dochodów w rodzinie ucznia. 

Zgodnie z zapisem w art. 90n ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, we
wniosku należy zawrzeć dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym 
zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów. Wnioskodawcy w sposób 
wyczerpujący powinni przedstawić do wglądu zaświadczenia, decyzje lub inne dokumenty o 
uzyskiwanych dochodach w rodzinie.

5. Wniosek powinien być wypełniony sumiennie, czytelnie, zawierać kompletną dokumentację, 
prawidłowe dochodu na osobę w rodzinie ucznia do dwóch miejsc po przecinku

6. Wymagane dokumenty, odpowiednio do sytuacji ucznia:

-  wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,

• decyzja (zaświadczenie) wykazująca wysokości świadczeń pieniężnych, z których korzysta 



rodzina, takich jak: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku, zasiłek stały, okresowy, pielęgnacyjny, 
dodatek mieszkaniowy, energetyczny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, macierzyński, • 
wysokość otrzymywanych alimentów wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem 
protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,

• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku dla 
bezrobotnego lub zaświadczenie o pozostawaniu bez pracy, bez prawa do zasiłku, • zaświadczenie 
o wysokości otrzymywanej pomocy dla bezrobotnego, takiej jak staż, stypendium, prace 
interwencyjne, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, staż realizowany przez 
różne podmioty z projektu finansowanego przez UE,

• zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto z tytułu zatrudnienia uzyskiwanych 
przez członków rodziny ucznia,

• zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, 
umów zlecenia, umów o dzieło,

• decyzja lub odcinek wypłaty świadczenia emerytury, renty, renty socjalnej,
• w przypadku osoby studiującej w rodzinie - zaświadczenie z uczelni o pobieraniu nauki oraz 
wysokości przyznanego stypendium lub o niepobieraniu stypendium,

• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, dochód ustala się, 
dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym 
złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził 
działalność; opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w tym karta podatkowa - 
zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym 
dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;  w przypadku prowadzenia działalności rolniczej 
- zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego 
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych; kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

• Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowego oraz z innych źródeł 
sumuje się.

• W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu 
uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. • W 
przypadku świadczenia pieniężnego będącego wyrównaniem za pewien okres czasu, należy 
powyższe wyrównanie dokładnie wykazać.

• W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według 
aktualnego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

7. Zmiana okoliczności uprawniających do przyznania stypendium - zgodnie z art. 900 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rodzice ucznia, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń 
są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, 
które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Stypendium wstrzymuje się albo 
cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

8. Przyznane uczniowi stypendium szkolne realizowane będzie jako zwrot poniesionych 
kosztów zakupów rzeczowych o charakterze edukacyjnym lub opłat wydatkowanych na cele 
edukacyjne. Refundacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia wnioskodawcy rodzica 
(opiekuna prawnego) ucznia lub pełnoletniego ucznia, o całkowitym lub częściowym pokryciu 
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególności zakupu podręczników. Oświadczenie to składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 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

1. 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.

2. Ustawowymi przesłankami powstania prawa do zasiłku szkolnego są:

1) wystąpienie zdarzenia losowego, a więc zdarzenia zewnętrznego w stosunku do ucznia, którego
nie można przewidzieć, ani mu przeciwdziałać;

2) 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 otrzymywanego 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 szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające 
wystąpienie zdarzenia losowego, np. akt zgonu, nagła poważna choroba, przeprowadzenie działań 
ratowniczych, np. pożar, 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.

9.  W załączeniu:

-  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski można 
również pobrać z platformy: www.eped.pl moduł Stypendia lub ze strony Urzędu Miejskiego w 
Elblągu www.um-elblag.samorzady.pl w zakładce: załatwianie spraw, karty usług, wnioski DE;

- Katalog wydatków na cele edukacyjne do realizacji stypendium;
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