
Pomoc socjalna 

 

Na mocy UCHWAŁY NR XXXVIII/970/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 

czerwca 2012 r. uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej 

sytuacji materialnej, bądź w uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji gdy nie jest 

możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze 

środków pomocy społecznej, może zostać przyznane 

• Stypendium “Posiłek dla ucznia” 

Wniosek w sprawie przyznania stypendium “Posiłek dla ucznia” należy kierować do dyrektora 

szkoły i złożyć u pedagoga szkolnego. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: 

1) rodzic ucznia; 

2) pełnoletni uczeń; 

3) nauczyciel zatrudniony w szkole; 

4) inna pełnoletnia osoba dysponująca wiedzą o trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia 

lub zdarzeniu losowym uzasadniającym przyznanie stypendium. 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów 

członków gospodarstwa domowego, w którym przebywa uczeń, a w przypadku gdy nie jest 

możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być oświadczenia o wysokości dochodów 

lub inne dokumenty, w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinia pedagoga 

szkolnego, potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia. 

W przypadku oświadczenia o osiągniętych dochodach, konieczne jest dopisanie klauzuli, o 

której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: 

„Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Wypłata stypendium następuje poprzez zapłatę na rzecz podmiotu prowadzącego działalność 

gastronomiczną za posiłki spożywane przez ucznia. 

W celu pobrania druku wniosku lub uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do 

kontaktu z pedagogiem szkolnym. 
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Ponadto, uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji mogą uzyskać pomoc 

materialną o charakterze socjalnym w formie: 

• Stypendium szkolnego 

• Zasiłku szkolnego 

Wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego należy kierować bezpośrednio do 

dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia. 

Więcej informacji oraz druki wniosków wraz z instrukcjami wypełniania znajduje się na stronie 

Biura Edukacji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 

Pomoc socjalna dla uczniów | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl) 

Stypendia Szkolne (opsbialoleka.waw.pl) 

 

 

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow
https://www.opsbialoleka.waw.pl/index.php/stypendia-socjalne

