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KARTA  USŁUGI 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym  
STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY 

I. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Wypełniony wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego. 

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, a w szczególności: 

1) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków 

rodzinnych i pielęgnacyjnych, 

2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy, 

3) zaświadczenia o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów,  

4) zaświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach 

rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych, 

5) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, 

6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia, 

7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej, 

8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości 

zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.   

 Wnioskodawcą może być rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń. Pełnoletni 

uczeń może pisemnie upoważnić rodzica lub inną osobę do reprezentowania go                    

w sprawach stypendium szkolnego.  

2. Wypełniony wniosek o zasiłek szkolny z załączonymi dokumentami 

potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego. 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

 

Urząd Gminy Osie 

Sekretariat lub pok. nr 5 

 

III. OPŁATY 

     Brak 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

 30 dni od dnia złożenia wniosku 

Czas załatwienia sprawy i wysokość przyznania pomocy materialnej uczniom jest 

uzależnione od terminu i kwoty przekazania dotacji celowej z budżetu państwa oraz 

kompletności złożonego wniosku i wynosi do trzech miesięcy. 

Stypendium szkolne przyznaje się decyzją administracyjną w I i II półroczu danego 

roku szkolnego. 
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V. TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji administracyjnej  służy stronie prawo wniesienia  odwołania                         

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za 

pośrednictwem Wójta Gminy Osie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.A 

VI. PODSTAWA PRAWNA 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 Uchwała Rady Gminy Osie nr XIX/112 /05 z dnia 9 marca 2005 w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,                      

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osie  

 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. 2013.182.j.t.,ze zm.).  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych                  

z pomocy społecznej (Dz.U.2012.823, ze zm.) 

 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 

 

 Ustawowy nieprzekraczalny termin składania wniosków o stypendium szkolne: 

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

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 

służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

Uprawnionymi  do  otrzymania  stypendium są: 

 1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze 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. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom                 

i młodzieży upośledzonej realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 

języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż                           

do ukończenia 24 roku życia. 

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie  

Gminy Osie. 

Miesięczny dochód nie może przekroczyć 456 zł netto na jednego członka rodziny.  

Stypendium nie przysługuje studentom uczelni wyższych oraz wychowankom 

realizującym roczne przygotowanie przedszkolne 

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie do dwóch miesięcy                             

od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji, 

wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. 

 

 


