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POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

  
STYPENDIUM SZKOLNE  – może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 
wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 456 zł netto na jednego członka rodziny miesięcznie (od 1 
października dochód wzrasta do kwoty 514 zł) oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy 
materialnej takich jak bezrobocie, wielodzietność, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba itp. 

 WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  na rok szkolny 2015/2016 należy złożyć w 
terminie do 15 września 2015 r. do pedagoga szkolnego w szkole, do której uczeń uczęszcza. Osoby, które nie 
spełniają obecnego kryterium dochodowego (456 zł), ale spełniają kryterium od 1 października br. (514 zł), mogą 
złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego po 1 października br. co dopuszcza art. 90n  ust. 7 ustawy o 
systemie oświaty. 

ZASIŁEK SZKOLNY  – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. pożaru lub zalania mieszkania, nagłej choroby w rodzinie ucznia itp. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa 
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie w szkole, do której uczeń uczęszcza. 

  

DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW „WYPRAWKA SZKOLNA”  -  program 
pomocy uczniom w roku szkolnym 2015/2016 r. 

Program skierowany jest do dzieci pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej spełniających 
kryterium dochodowe 574 zł netto na jedną osobę    w rodzinie, przyznanie dofinansowania poza kryterium 
dochodowym mogą uzasadniać okoliczności – ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, 
długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, 
alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe oraz bez względu na sytuację materialną i 
życiową do uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz uczniów   z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

  

W roku szkolnym 2015/2016 uprawnieni do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników 
są uczniowie szkoły podstawowej rozpoczynający naukę w klasach III znajdujący się w trudnej sytuacji bytowej, 
bez względu na  sytuację materialną uczniowie z ww niepełnosprawnościami z wyjątkiem klasy I, II i IV oraz 
uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z wyjątkiem klasy IV. 

  

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW należy składać w terminie do 10 września 
2015r. do pedagoga szkolnego w szkole, do której uczeń uczęszcza. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie 
o wysokości dochodów lub jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej- zamiast 
zaświadczenia o wysokości dochodów- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. W 
uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu lub potwierdzenia zakupu. 



 

 

DOFINANSOWANIE  W ZAKRESIE ŻYWIENIA UCZNIÓW  

W celu objęcia pomocą w formie bezpłatnych obiadów należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej 
dla  dzielnicy w miejscu zamieszkania w celu złożenia odpowiedniego wniosku i stosownych dokumentów ( dla 
Dzielnicy Białołęka OPS ul. Marywilska tel.22 614 70 00, 22 300 20 40, 22 300 20 41. 

Istnieje również możliwość uzyskania zwolnienia z opłat za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej. W tym 
celu należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły za pośrednictwem pedagoga szkolnego.  

Ta forma wsparcia dotyczy uczniów z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie kwalifikują się do pomocy 
w postaci bezpłatnych obiadów finansowanych przez OPS. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów proszę o kontakt – 
pedagodzy szkolni Renata Białas tel: (022)781 72 32 Jolanta Sarniak tel. (022)676 53 80  

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, dofinansowania zakupu podręczników szkolnych 
oraz wniosku w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej do pobrania wraz z 
instrukcją wypełnienia u pedagoga szkolnego  

Wzory wniosków do pobrania są również na stronie Biura Edukacji  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-
rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow  


