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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/137/2020 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 czerwca 2020 r. 

 

REGULAMIN 
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW 

ZAMIESZKAŁYCH NA ZAMIESZKAŁYCH NA TERYTORIUM GMINY MIASTA JORDANÓW 

 
Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 
§ 1. 1. Niniejszy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  

zamieszkałych na terenie gminy Miasto Jordanów, określa: 

1) sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego; 

2) formy udzielania stypendium szkolnego; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

     2. Ilekroć w Regulaminie mowa o: 

1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasto Jordanów ; 

2) ustawie o systemie oświaty- rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r.                                    

o systemie oświaty; 

3)  ustawie o świadczeniach rodzinnych należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003r 

o świadczeniach rodzinnych. 

 

Rozdział 2. 

Sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego. 

§ 2. Wysokość stypendium szkolnego w każdym przypadku ustala się indywidualnie, 

w oparciu o art. 90d ust 1 ustawy o systemie oświaty oraz w zależności od wysokości dochodu  

w rodzinie ucznia, o którym mowa w art. 90d ust 7 ustawy o systemie oświaty§ 3. 1. Stypendium 

szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego 

i nie może przekraczać miesięcznie 200 % aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego. 

2. W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego zalicza się uczniów do następujących 

grup dochodowych: 

1) Grupa A: dochód na jednego członka rodziny do 30% kryterium dochodowego, o którym mowa 

jest w art. 90d. ust. 7; 

2) Grupa B: dochód na jednego członka rodziny powyżej 30% do 60% kryterium 

dochodowego, o którym mowa jest w art. 90d. ust. 7;3) Grupa C: dochód na jednego członka rodziny 

powyżej 60% do 100% kryterium 

dochodowego. 

3. Wysokość stypendium szkolnego zależna od zakwalifikowania ucznia ubiegającego się  

o stypendium do grupy dochodowej określonej w ust. 2, przedstawia się następująco: 

1) Grupa A: od 100 % kwoty zasiłku rodzinnego, 

2) Grupa B: od 90 % kwoty zasiłku rodzinnego, 

3) Grupa C: od 80 % kwoty zasiłku rodzinnego. 

 4. Wysokość stypendium szkolnego, ustalona na zasadach określonych w ust. 3, może być 

zwiększona o co najwyżej 10% kwoty zasiłku rodzinnego, za każdy warunek lub okoliczność 

rodzinną, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jednakże łącznie nie więcej 

niż o 50 % kwoty zasiłku rodzinnego. 

5. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć 

dwudziestokrotności obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów 

pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego. 
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Rozdział 3. 

Formy udzielania stypendium szkolnego. 

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku z następujących form: 

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, w tym  

w szczególności na: wyjazdy do kina, teatru, muzeum, zielone szkoły, wycieczki szkolne, 

naukę języków obcych, udział w zajęciach muzycznych, komputerowych, sportowych 

i innych rozwijających uzdolnienia ucznia, 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupów edukacyjnych, w tym 

w szczególności: 

 a) tornistra, plecaka, przyborów szkolnych, 

 b) odzieży sportowej (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki 

gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, getry itp.) i obuwia sportowego (tenisówki, halówki, trampki, 

adidasy) na zajęcia wychowania fizycznego, wyposażenia na basen: klapki, czepek, strój kąpielowy, 

 c) 1 biurka szkolonego i 1 krzesła do biurka szkolnego w danym roku szkolnym, 

 d) komputera, laptopa, tableta, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania 

komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, drukarka, głośniki, modem, router, 

mikrofon, myszka, klawiatura), tuszu/tonera, papieru do drukarki, płyt CD i DVD oraz części 

komputerowych usprawniających działanie posiadanego komputera, 

 e) abonamentu za internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego                         

(z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych), 

 f) instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących 

w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych, 

 g) sprzętu i stroju treningowego, wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych 

przez ucznia, 

 h)  innych przedmiotów niestanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na 
realizację procesu dydaktycznego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia, 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności na zakup podręczników, 

lektur, słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy realizacji 

ścieżek edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium pomocy rzeczowej o 

charakterze edukacyjnym, 

  4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb 

społecznych, w tym szczególności kosztów: 

a) dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 

b) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 

c) pokrycie czesnego. 

    5)  świadczenia pieniężnego – w przypadkach określonych w ustawie o systemie oświaty. 

    2. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w ust.1 pkt.1) i 2) powyżej 

wypłacane będzie na podstawie dokumentów potwierdzających fakt poniesienia wydatków na te cele. 

Refundacja wypłacana będzie przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub  

w kasie wskazanej w decyzji o przyznaniu stypendium. 

 3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w ust.1 pkt. 3) powyżej będzie 

realizowane przez zakup przedmiotów pomocy rzeczowej i przekazanie ich za pokwitowaniem do 

rąk własnych uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym. 

4. Stypendium szkolne, przyznane w formie świadczenia pieniężnego, o którym mowa  

w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty, wypłacone będzie przelewem, na wskazany we wniosku 

rachunek bankowy lub w kasie wskazanej w decyzji o przyznaniu stypendium. 
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5. Terminy wypłat określone będą w decyzji o przyznaniu stypendium. 

 

Rozdział 4. 

Warunki ubiegania się o zasiłek szkolny. 
§ 5.1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w sytuacji określonej w art. 90e ust. 1 

ustawy o systemie oświaty. 

 2. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego przejściową, trudną sytuację materialną 

winno być odpowiednio udokumentowane w zależności od okoliczności stanowiącej podstawę 

złożenia wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego (np.: zaświadczenie lekarskie potwierdzające 

chorobę, wypadek, odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie lub innym dokument wystawiony 

przez policję lub inne służby). 

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

zdarzenia losowego oraz jego wpływ na sytuację materialną rodziny ucznia.   

 
Rozdział . 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków  o przyznanie pomocy materialnej. 

§ 6.1.  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, może zostać złożony na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może zostać złożony na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Jordanowie  w terminach określonych w  art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty. 

4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być 

złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.3 powyżej. 

     5. Wniosek o zasiłek szkolny  składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Jordanowie. 

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

oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem 

7. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta 

ze świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, kwotę pobieranych świadczeń 

potwierdza upoważniony pracownik. 

8. Obsługę administracyjno – biurową oraz finansową w sprawie pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie. 

 

 
 


