
Pomoc materialna dla uczniów 

 

 Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w 

dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji 

wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji 

uczniów zdolnych, zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie 

oświaty  

 

Pomoc materialna przysługuje:  

 

1) uczniom szkół - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;  

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających 

dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim - do czasu 

ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:  

 

1) stypendium szkolne;  

2) zasiłek szkolny.  

 

Stypendium szkolne   może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczny 

dochód na osobę wynosi mniej niż 456 zł, liczony według zasad zawartych                  

w ustawie o pomocy społecznej,  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.  

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie 

dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.  

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków publicznych.   

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w 

trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny 

można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/124/2005 Rady Gminy Lubin –Rozdział 3 § 5 ust. 

2 stypendia mogą być przekazywane min. w formie:  

 

• częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na 

podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków bądź 

biletów za przejazdy;  

 



• częściowego lub całkowitego dofinansowania kosztów do poniesienia przez 

ucznia na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów z instytucji 

prowadzącej zajęcia edukacyjne.  

 

Wnioski na stypendia socjalne dla uczniów należy składać w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Lubinie, ul. 1 Maja 4, do 15 września każdego roku.  

 

 

Przykłady przedmiotów, których zakup może być refundowany  

przez stypendia szkolne: 

 

1.    Przybory szkolne, jak np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, 

piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp. 

 2.    Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, 

poradniki związane z edukacją ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. 

młodego wędkarza). 

3.    Tornistry, stroje i obuwie sportowe, fartuchy czy rękawice ochronne dla 

uczniów szkół zawodowych (ewentualnie narzędzia). 

4.    Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, 

ale służący wyłącznie do edukacji sportowej (rower jako środek transportu nie  

stanowi celu edukacyjnego). 

5.    Komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła 

służące wyłącznie do nauki w domu. 

6.    Opłaty:  

a)   czesnego, 

b)  za zajęcia  edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych,  

c)  za wycieczki turystyczno-krajoznawcze,  

d)  za wyjścia do kin i teatrów,  

e)  za wyjazdy do „zielonej szkoły”,  

f)   za zajęcia prowadzone w klubach sportowych – w których uczestniczą 

uczniowie, 

g)    związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy 

internacie, 

7.    Mundurki szkolne i stroje galowe na akademie szkolne. 

 


