
 

Załącznik  

do uchwały nr  XIX/95/2020 

Rady Gminy Dorohusk 

z dnia 29 maja  2020 r. 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie gminy Dorohusk. 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

 § 1. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy stypendium 

oraz tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie gminy Dorohusk. 

 § 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) przysługuje 

uczniom, słuchaczom kolegiów i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) zwanej 

dalej „ustawą”. 

  

Rozdział 2 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

 

§ 3. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości określonej 

w niniejszym regulaminie, gdy w rodzinie tej występuje jedna lub więcej przesłanek określonych w art. 

90d ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 90d ust 12 ustawy. 

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość 

dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), zwaną dalej 

„ustawą o pomocy społecznej”, weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – 

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej. 

§ 4. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której 

mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych” - kwota 

zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – i nie może 

przekraczać 200 % tej kwoty. 

 2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń, ustala się 

wysokość stypendium szkolnego miesięcznie: 

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200 zł – od 100 % do 195 % 

kwoty, o której mowa w ust. 1; 

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł do 300 zł netto – 

od 90 % do 170 % kwoty, o której mowa w ust. 1; 

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 300 zł netto do wysokości 

kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 regulaminu – od 80 % do 140 % kwoty, o której mowa w ust. 1. 
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3. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 90d ust. 1 ustawy kwota 

stypendium ulega podwyższeniu o 5 % kwoty, o której mowa - odpowiednio - w ust. 2. 

4. Wypłata stypendium, o którym mowa w ust. 2 następuje po zaokrągleniu do pełnego złotego. 

 

Rozdział 3 

Formy stypendium szkolnego 

 

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, dotyczących: 

a) pokrycia kosztów podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych, 

encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, 

b) pokrycia kosztów przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia 

wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, 

c) pokrycia kosztów opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach 

edukacyjnych, 

d) pokrycia kosztów opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, 

teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę, 

e) pokrycia kosztów zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, 

oprogramowania, programów edukacyjnych i naukowych 

f)     zakupu biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego 

w szkołach niepublicznych; 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników, lektur szkolnych, 

materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych 

pomocy niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych. 

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz 

słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat 

lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem. 

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na 

warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty. 

§ 6. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 

regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako 

częściowe lub całkowite pokrycie poniesionych i udokumentowanych kosztów edukacyjnych. 

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 regulaminu, będzie 

realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za 

pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej. 

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie, oraz, 

jeżeli forma stypendium tego wymaga, wypłacone w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo. 

 

 

Rozdział 4 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

 

 § 8. Wniosek o stypendium szkolne składa się w Urzędzie Gminy Dorohusk. 

 § 9. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 

1) rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia 

2) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka do których uczęszcza uczeń 
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2. Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego 

roku szkolnego, a w przypadku: 

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 

w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; 

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego 

roku szkolnego. 
§ 10. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się 

o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. 

  § 11.  Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Wójt Gminy Dorohusk 

w drodze decyzji administracyjnych. 

§ 12. 1. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 5 ust. 1 

pkt 1-2, ust. 2-3 regulaminu wypłacane są w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy, 

rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi – na których wystawiono 

decyzje administracyjne przyznające stypendia. 

 2. Stypendia szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 

regulaminu, realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w szkołach usytuowanych na terenie gminy, do 

których uczęszczają uczniowie, a w przypadku uczniów szkół położonych poza terenem gminy – 

w Urzędzie Gminy Dorohusk. 

 

Rozdział 5 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

 

§ 13. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, słuchaczowi kolegium lub 

wychowankowi, o których mowa w § 2, znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, 

z powodu zdarzenia losowego. 

 2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 

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

losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.  

      § 14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy 

§ 8 - § 9,  § 11 regulaminu. 

 

 

 

 
 


