
STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym  ma na celu 

zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia.  

Komu przysługują świadczenia? 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

przysługują uczniom, którzy wraz z rodziną mieszkają na terenie 

gminy Dobrzyca.   

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są 

przyznawane na wniosek: 

- rodziców, opiekunów  prawnych niepełnoletniego ucznia, 

- pełnoletniego ucznia, 

- dyrektora szkoły  

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli miesięczny dochód 

ma osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  528 zł (netto) a 

jednocześnie w rodzinie ucznia występuje co najmniej jedna z 

przesłanek: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 

choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina 

niepełna, zdarzenie losowe. 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 

losowego. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz 

opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji 

materialnej ucznia.  

Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku 

szkolnego są: śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, pożar, 

kradzież lub zalanie mieszkania, klęska żywiołowa inne okoliczności 

powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia. 



Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej 

Gdzie można złożyć wniosek? 

W sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 

w godzinach od 7:15 do 15:15 

Wymagane dokumenty: 

Stypendium szkolne: 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (wzór wniosku 

dostępny w zakładce https://dobrzyca.bipgmina.pl/  wykaz spraw,     

przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego lub w siedzibie Urzędu) 

Do wniosku należy dołączyć: 

w przypadku zatrudnienia: 
zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach 
netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku; 
 
w przypadku utraty dochodu: 
dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, 
zaświadczenie pracodawcy itp. 
 
w przypadku otrzymywania alimentów: 
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasadzającego alimenty, 
odpis protokołu zawierającego ugodę zawartą przed mediatorem, a 
w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub 
dowody wpłaty; 
 
w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza 
rodziny: 
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasadzającego alimenty, 
odpis protokołu zawierającego ugodę zawartą przed mediatorem, 
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość 
zapłaconych alimentów; 
 
w przypadku niealimentacji: 
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zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne 
(komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości 
wyegzekwowanych alimentów; 
 
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: 
na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których 
była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu 
skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub 
oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;  
opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym 
karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie 
opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz 
dowody opłaty składek w ZUS; 
 
w przypadku pobierania renty/emerytury: 
decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury; 

w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: 
zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 
wyrażonego w hektarach przeliczeniowych, dokument 
potwierdzający opłacenie składki na KRUS; 
 
w przypadku pobierania świadczeń z pomocy społecznej: 
zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej; 
 
W przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia : 
zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki. 
 
Zasiłek szkolny: 
 
- wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 
- dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego 
 
Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące 
od wystąpienia zdarzenia losowego. 
 

Termin składania wniosków: 



- dla uczniów szkół wszelkiego typu do 15 września danego roku 
szkolnego, 
- dla słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku 
szkolnego. 
 

W uzasadnionych przypadkach wniosek możesz złożyć po upływie 

wskazanych wyżej terminów. 

Opłaty: 

wydana decyzja nie podlega opłatom. 

Termin i sposób załatwienia sprawy:  

Po spełnieniu wszystkich kryteriów, otrzymasz  decyzję. 

Stypendium może być wypłacone po dostarczeniu (faktur, 

rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) 

potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie 

ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia  25 

czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Dobrzyca. 

Tryb odwoławczy:  

Samorządowe Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem 

Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji. 

Obowiązek informacyjny: 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz 
Gminy Dobrzyca z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ulicy 
Rynek 14; 63-330 Dobrzyca. Z administratorem mogą się 
Państwo kontaktować przez adres e-mail 
gmina@ugdobrzyca.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem 
siedziby.  

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem 
można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl 

3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w 
celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikającego z Art. 
90b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 
sprawie przyznania stypendium szkolnego.  

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. 
Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak 
możliwości uzyskania stypendium szkolnego.   

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie 
upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym 
odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu 
do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać 
ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe 
do chwili załatwienia sprawy,  a następie przez okres 
wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 
stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 
- prawo dostępu, 

- prawo do sprostowania, 

- prawo do ograniczenia  

- prawo do wniesienia sprzeciwu, 

- prawo do usunięcia, 
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- prawo do przenoszenia, 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

 

 


