POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

Od 1 lipca 2015r. sprawami zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy


w dwóch punktach:

ul. Jaworzyńska 47, (Szkoła Podstawowa Nr 10, pok. nr 113, parter),

tel. kontaktowy 533 344 211
rejon: gimnazjum nr 1, gimnazjum nr 3, gimnazjum nr 5



ul. Słubicka 7, (Zespół Szkół Samochodowych, pok. nr 4, parter),

tel. kontaktowy 533 344 212
rejon: gimnazjum nr 2, gimnazjum nr 4, gimnazjum nr 9

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13.
Prawo do stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego przysługuje
zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Legnicy:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i 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;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom
i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki;
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów
języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny są realizowane na wniosek:
1. rodziców ucznia, prawnego opiekuna lub pełnomocnika,
2. pełnoletniego uczenia,
3. dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków
obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego
dzieciom upośledzonym realizację obowiązku szkolnego – za zgodą rodzica ucznia lub
pełnoletniego ucznia.

STYPENDIUM SZKOLNE
Podstawowe zasady i warunki przyznawania:
1. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku tj. jeżeli wniosek składany jest we wrześniu
przedstawia się dochody rodziny za sierpień.
2. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów
z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
3. Przy ustalaniu dochodu stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.). Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i
źródło uzyskania pomniejszoną o:
a. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
b. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych
przepisach,
c. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4. Do dochodu nie wlicza się:
a. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
b. zasiłku celowego;
c. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny,
przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
d. wartości świadczenia w naturze;

e. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych.
5. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 456
zł na osobę w rodzinie.
6. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od kryterium dochodowego.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
2. Dokumenty określające dochód gospodarstwa domowego:


zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia
lub innych umów
np. zlecenia, o dzieło itp,



zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z
prawem lub bez prawa
do zasiłku),



oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób
niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,



zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa
rolnego w hektarach przeliczeniowych,



wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenie
komornika o nieściągalności alimentów,



decyzja ZUS o wysokości renty/emerytury,



oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac
dorywczych/sezonowych,



zaświadczenie albo oświadczenie o innych otrzymywanych stypendiach o charakterze
socjalnym ze środków publicznych,



inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów.

Termin składania wniosków:
1. Wnioski o stypendium szkolne należy składać w terminie do dnia 15 września danego
roku szkolnego.

2. W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz
kolegiów pracowników służb społecznych wniosek należy składać w terminie do dnia
15 października danego roku szkolnego.
3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może
być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu – w tych przypadkach każdy
wniosek należy szczegółowo uzasadnić.
4. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie
stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.
Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1. częściowego lub całkowitego 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
i artykułów szkolnych,
3. częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania (dojazdy, opłata za internat).
Wypłata stypendium szkolnego:
Wypłata stypendium następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od
uprzedniego złożenia i zaakceptowania wydatków – na podstawie przedłożonych faktur i
rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym
ucznia - do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.
Nienależnie pobrane stypendium szkolne:
1. Rodzice dziecka, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie
powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, o ustaniu przyczyn, które
były podstawą przyznania stypendium np. zmiana miejsca zamieszkania,
zameldowania, zaprzestanie nauki przez ucznia, zmiana w dochodach rodziny.
2. Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium lub w przypadku braku możliwości
udokumentowania wydatków, bądź w przypadku wykorzystania stypendium na inne
cele niż edukacyjne.
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ZASIŁEK SZKOLNY
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. poważnej choroby,
nieszczęśliwego wypadku, śmierci w rodzinie.
2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
3. Osoba występująca o zasiłek szkolny powinna przedstawić potwierdzenie zdarzenia
losowego udokumentowanego przez instytucje do tego upoważnione np.
zaświadczenie lekarza, akt zgonu.
4. Wypłata zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Legnicy za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy
w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 163),
3. Uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.w sprawie upoważnienia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
(Dz. Urz. Woj. 2015. 16 z dnia 2 stycznia
2015 r.),
4. Uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. 2005. 75. 1619 z późń. zm. z dnia 28 kwietnia
2005 r.),
5. Uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na ternie miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. 2015. 16 z dnia 2
stycznia 2015 r.)

