
INFORMACJE DLA UCZNIÓW / SŁUCHACZY ZAINTERESOWANYCH 

POMOCĄ MATERIALNĄ PRZYZNAWANĄ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA 

CHOJNICE 
 

1. Pomoc materialna przysługuje uczniom oraz słuchaczom kolegiów pracowników 

służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 24 roku życia; 

2. Wyróżnia się następujące formy pomocy materialnej pomoc o charakterze 

socjalnym (udzielana przez gminę, w której uczeń zamieszkuje):    

a) stypendium szkolne (dla uczniów o niskim dochodzi na osobę w rodzinie  

i trudnej sytuacji rodzinnej), 

b) zasiłek szkolny (dla uczniów o przejściowo trudnej sytuacji materialnej  

z powodu zdarzenia losowego), 

3. Stypendium szkolne może być udzielane w różnych formach: 

a) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 

w tym również: wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w 

szkole w ramach planu nauczania, realizowanych poza szkołą-warunkiem 

wypłaty stypendium jest poniesienie przez rodzica (pełnoletniego ucznia) 

udokumentowanych kosztów np. faktur na podręczniki, przybory szkolne; 

b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup 

podręczników; 

c) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki 

poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych; 

4. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium  

o charakterze socjalnym ze środków publicznych. 

Uczeń taki może jednak otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie  

z innym stypendium nie przekracza kwoty 2 480, -zł.  

5. O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, którego miesięczna wysokość 

dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł. 

6. Miesięczną wysokość dochodu ustala się na zasadach stosowanych przy 

przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej, ustawa z dnia 12.03.2004 r.  

o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.). 

7. Wysokość stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego ustala regulamin uchwalony 

przez radę gminy. 

Wysokość stypendium szkolnego (miesięcznie) mieści się w granicach od 80%  

(99,20 zł) do 200% (248 zł) kwoty zasiłku rodzinnego, wykazanego w art. 6 ust 2 

pkt. 2 ustawy z dnia 28.11.2003r o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.  z 2020 r., 

poz. 111 ze zm.). 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotność 

kwoty zasiłku rodzinnego (620 zł), wykazanego w art. 6 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 

28.11.2003r o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.). 

8. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące  

od wystąpienia zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznawany  

w formie świadczenia pieniężnego, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, 

niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

 

 

 

 

9. Za dochód uważa się sumę dochodów wszystkich członków rodziny w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku pomniejszony o podatek dochodowy, składki  

na ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów 

świadczonych na rzecz innych osób.(tj. miesiąc sierpień) 

10. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty: 

a)  zaświadczenia o wysokości dochodów (netto) w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku, wydany przez zakład pracy, 

b) dokument potwierdzający otrzymywanie świadczeń rodzinnych, 

c) odcinek emerytury/renty/świadczenia przedemerytalnego, 

d) w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych wydane 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej ( w tym przypadku nie trzeba dostarczać 

innych zaświadczeń o wysokości dochodów), 

e) decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 

f) w przypadku bezrobotnych – zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości 

zasiłku lub o pozostaniu bez prawa do zasiłku, 

g) dokument potwierdzający otrzymywanie świadczeń alimentacyjnych, 

h) w przypadku rolników: zaświadczenie z gminy o wielkości powierzchni 

gospodarstwa ( ilość ha przeliczeniowych) lub aktualny nakaz płatniczy. 

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód w wysokości 

308, -zł miesięcznie, 

i) w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą – 

zaświadczenie wydane przez właściwy urząd skarbowy (o treści zgodnej z art. 

8 ust. 5, 6, 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2019 r.,  

poz. 1507 ze zm.), 

11. Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny składa pełnoletni uczeń, rodzic 

lub dyrektor odpowiednio: szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub 

ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2. ustawy o systemie oświaty. 

12. Termin składania wniosków: 

- do 15 września danego roku szkolnego, 

- do 15 października dla słuchaczy kolegiów pracowników służb 

społecznych. 

13. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

14. Wypłata stypendium będzie realizowana po przedstawieniu odpowiednich 

rachunków potwierdzających poniesione wydatki 

15.Wnioskodawca zobowiązuje się udokumentować wydatki poniesione na cele 

edukacyjne dla ucznia w terminach wyznaczonych przez Burmistrza Miasta 

Chojnice 

16. Wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji, Wychowania i Zdrowia Urzędu 

Miejskiego w Chojnicach w dniach od 1 do 15 września 2020 r. 


