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Załącznik do uchwały Nr XVI/102/2015 

Rady Gminy w Sobolewie 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

Regulamin określa rodzaje, wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 

z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 

 

Rozdział 2 

Sposób  i warunki ustalania wysokości stypendium szkolnego 

 

§ 2 

1. Stypendium szkolne przyznawane jest w zależności od trudnej sytuacji materialnej ucznia 

i jego rodziny, w szczególności gdy w rodzinie występują okoliczności, o których mowa 

w art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

2. O wysokości przyznanego stypendium decyduje trudna sytuacja materialna w rodzinie 

wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia. 

§ 3 

Określa się wysokości przyznanego stypendium szkolnego w zależności od dochodu na 

członka rodziny: 

a) dochód do wysokości 70% kryterium dochodowego -110% kwoty zasiłku rodzinnego, 

b) dochód od 70% do 80% kryterium dochodowego -100% kwoty zasiłku rodzinnego, 

c) dochód od 80% do 90% kryterium dochodowego - 90% kwoty zasiłku rodzinnego, 

d) dochód od 90% do 100% kryterium dochodowego – 80% kwoty zasiłku rodzinnego. 

 

Rozdział 3 

Formy stypendium szkolnego 

 

§ 4 

1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 
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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, dotyczących 

w szczególności: 

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów 

komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, 

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania 

fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, 

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, 

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

podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz 

przyborów szkolnych. 

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz 

słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia 

kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za 

internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem. 

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli 

Wójt Gminy uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1, 

a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w ust. 2, 

nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, udzielanie stypendium 

w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest celowe. 

4. Stypendium szkolne może być realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, 

opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy 

rzeczowej. 

§ 5 

Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 może 

być przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa 

lub całkowita refundacja poniesionych kosztów. 

 

Rozdział 4 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

 

§ 6 

1. Wniosek o stypendium szkolne składa się w siedzibie Urzędu Gminy Sobolew do dnia 

15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 

15 października danego roku szkolnego. Wniosek złożony po terminie musi zawierać pisemne 

uzasadnienie.  



3 
 

2. Wniosek może być złożony na formularzu  lub bez wykorzystania tego formularza, ale 

z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90 n ust. 4 ustawy 

o systemie oświaty. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub 

oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie 

z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu 

z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. 

§ 7 

1. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej wypłacane są w kasie Urzędu Gminy lub 

przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź 

pełnoletniemu uczniowi – na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające 

stypendia. 

2. Stypendia szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej realizowane będą poprzez 

wydanie rzeczy w szkołach usytuowanych na terenie Gminy, do których uczęszczają 

uczniowie, a w przypadku uczniów szkół położonych poza terenem Gminy – w Urzędzie 

Gminy Sobolew. 

 

Rozdział 5 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

 

§ 8 

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) 

znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia 

losowego. 

2. Realizacja zasiłku szkolnego odbywa się w sposób określony w § 7 Regulaminu, 

niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia 

losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Karol Marcinkowski 

 


