
 
       Załącznik 

  do Uchwały Nr 65.XXX.2020 

 Rady Miejskiej w Debrznie                                

 z dnia 28 sierpnia 2020 roku 

 

  

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Debrzno 

 
  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
  

§ 1 

 

Regulamin określa zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Debrzno, w szczególności: 

1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej 

uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o 

systemie oświaty, 

2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów, 

3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 

4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

  
§ 2 
  

  
1. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia i zasiłki szkolne                     

są przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie gminy  Debrzno. 

2.  Sprawy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, prowadzone 

będą  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie. 

3.   Wzór wniosku o przyznanie stypendium oraz zasiłku szkolnego określa Zarządzenie 

Dyrektora   

      Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie. 

4. Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do prowadzenia 

postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz 

wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów.  

 

§ 3 

 

1.    W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier 

dostępu do edukacji, uczeń zamieszkały na terenie Gminy Debrzno może otrzymać pomoc 

materialną           o charakterze socjalnym w postaci:  

1) stypendium szkolnego,  

2) zasiłku szkolnego.  

2.  Uprawnionymi do pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:  

1) uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół 

artystycznych                              o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz 

słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 2) wychowankowie publicznych i 

niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji 

obowiązku nauki.  

3. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej 



sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.  

 

 

Rozdział II 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 
  

§ 4 
  

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe.  

2. Stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w 

rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), zwaną dalej 

„ustawą o pomocy społecznej” – kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające 

do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

3. Dochody winny być potwierdzone zaświadczeniami, przedłożonymi wraz z wnioskiem.  

 

§ 5 
  

1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne                  

lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 4.  

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria dochodowe określone w § 4 pkt. 2 

będzie większa, niż wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 

zadania - pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium będą mieli uczniowie z rodzin, w 

których występują sytuacje określone w art. 90 d ust. 1 Ustawy o systemie oświaty.    

  

 

Rozdział III  

Formy ustalania stypendium szkolnego. 
 

 
§ 6 

 
 

1. Stypendium szkolne jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.  

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów zakupu lub w 

szczególnych przypadkach złożenia pisemnego oświadczenia o tym, że wypłacona kwota 

zostanie wydatkowana na cele edukacyjne: 

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania i innych zajęciach edukacyjnych realizowanych przez szkołę to jest:  

- wyjazdy do teatru,  

- wycieczki szkolne,  

- zielone szkoły.  

2) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 

realizowanych poza szkołą, a w szczególności: nauki języków obcych, zajęć 

muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych.  

3) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do 

realizacji procesu dydaktycznego, zeszytów, plecaków (tornistrów), strojów sportowych i 

innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę oraz zakupu sprzętu 

komputerowego i wyposażenia, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, 

nośników informatycznych itp.. 



4) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania a w szczególności: zakwaterowania w bursie lub internacie, 

transportu środkami komunikacji zbiorowej.  

5) Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie 

stypendium w formach określonych w pkt. 1 – 4 nie jest możliwe. 

6) Świadczenia pieniężnego dla słuchacza kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego 

kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych, jeżeli organ 

przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt. 1 

– 4 nie jest celowe. 

 

 

Rozdział IV 

Tryb i sposób udzielania  stypendium szkolnego 
  

§ 7 
  

1. Wnioski o  stypendium szkolne wraz z wymaganymi załącznikami składa się w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Debrznie. 

2. Wnioski o stypendium szkolne wraz z załącznikami dla uczniów szkół prowadzonych 

przez Gminę Debrzno mogą być składane także w szkołach podstawowych, do których 

uczeń uczęszcza. Dyrektor szkoły podstawowej w terminie 3 dni od daty wpływu 

wniosku przekazuje  wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie. 

3. Stypendia szkolne w formie rzeczowej, przewidziane w § 6 ust. 2 pkt. 3), udzielane                        

są poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której 

uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego 

przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów 

poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur 

lub rachunków. 

4. Stypendia szkolne w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się na podstawie 

oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego wykorzystania środków na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym dziecka. 

5. Stypendia szkolne przewidziane w § 6 ust. 2 pkt. 4) udzielane są poprzez zwrot lub 

dofinansowanie  kosztu biletu miesięcznego na dojazd do szkoły położonej poza 

miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów 

zakwaterowania w bursie lub internacie w miejscowości właściwej dla siedziby szkoły na 

podstawie imiennego dokumentu wystawionego przez prowadzącego bursę lub internat, 

stwierdzającego prawo ucznia do korzystania i wysokość opłaty. 

6. Stypendia szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego, o których mowa w § 6 

pkt. ust. 2 pkt. 5) i 6) regulaminu wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego Debrzno 

lub na rachunek bankowy uprawnionego za pisemną zgodą wnioskodawcy. 

 

 

Rozdział V 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 
  

§ 8 
  

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę nie 

przekracza kryterium dochodowego do przyznania stypendium szkolnego. 
  

§ 9 
  

Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi w szczególności od uzasadnionego zdarzenia 

losowego: 

1. Pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia 



i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia.  

2. Kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub 

wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia.  

3. Inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożliwość lub znacznie 

ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego. 

(np: śmierć rodziców lub prawnych opiekunów, wydatków związanych z długotrwałą 

chorobą ucznia, itp). 

 

 § 10 
  

1. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia 

losowego. 

2. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej                        

o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka raz w roku szkolnym, niezależnie od 

otrzymywanego stypendium szkolnego. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego dla każdego ucznia ubiegającego się o pomoc ustala                       

się indywidualnie.  

4. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków 

zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. 

5. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej                      

w Debrznie. 

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe. 
  

§ 11 
  
1. Uczeń traci prawo do otrzymania stypendium, jeżeli: 

1) przerwał naukę w szkole, 

2) został skreślony z listy uczniów, 

3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium. 

2. O wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, wnioskodawca lub dyrektor szkoły 

informuje na piśmie niezwłocznie organ, który wydał decyzję o przyznaniu stypendium.  

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu                  

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się 

w drodze decyzji administracyjnej.  

 

§ 12 

  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 

rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.  

 


