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Karta informacyjna

Wersja nr 1
Nazwa usługi
z dnia 09.01.2012 r.
Wydawanie decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej
dla ucznia o charakterze socjalnym.
I

Podstawa prawna

Art. 90m, art. 90n ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.),
Art. 8 ust. 1 i ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pózn. zm.).
II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

Referat Oświaty i Obsługi Interesantów
Pokój Nr 101
e-mail: oswiata@krasnystaw.ug.gov.pl

III

Wymagane wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
IV

Wymagane załączniki

Zaświadczenie z GOPS o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy
społecznej
lub
zaświadczenie o wysokości dochodu, w przypadku osób bezrobotnych informacja o statusie osoby bezrobotnej
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego nieposiadaniu
zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych i
opiekuńczych lub ich niepobieraniu,
odcinek renty lub emerytury
Do wniosku, zgodnie z uzyskiwanym dochodem, należy dołączyć także:
potwierdzenie wysokości otrzymanych alimentów,
zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach (nie dotyczy stypendiów
szkolnych),
oświadczenia członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pracy
dorywczej,
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dokumenty dotyczące innych dochodów.
Wymienione dokumenty obowiązują za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku.
Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty
uzasadniające jego przyznanie np. karty szpitalne, odpis aktu zgony, protokoły
potwierdzające klęski żywiołowe.
V

Dokumenty do wglądu

Brak
VI

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku

VII

Opłaty

VIII

Tryb odwołania

brak
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem
organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.
IX

Informacje dodatkowe
Stypendium szkolne przyznaje się wyłącznie na cele edukacyjne.
Stypendium jest udzielane z reguły w formie niepieniężnej tj. zwrot kosztów
poniesionych na:
udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w
zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
zakupu podręczników, pomocy i przyborów szkolnych,
zakup odzieży i obuwia sportowego,
pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
(uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegium )

Stypendium szkolne wstrzymuje się jeśli dochód w rodzinie przekroczy 351 zł na
osobę.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w
wysokości 207,- zł.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
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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.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Opracował

Sprawdził

Zatwierdził

Ewelina Janowczyk

Tomasz Barczuk

Janusz Korczyński
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