
 

 

Wsparcie dla uczniów 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość uzyskania wsparcia dla 

uczniów znajdujących się w trudnych sytuacjach materialnych lub losowych.  

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE 

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…]. 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

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 udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,  w tym zakup podręczników, lektur, 

encyklopedii    i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego; zakup 

pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych programów komputerowych; zakup 

wyposażenia  np. piórnik, długopisy itp. oraz zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących 

pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub 

wykonywanie obowiązku szkolnego, […] 

 

Wnioski należy złożyć w terminie do 17.09.2018r. u pedagoga szkolnego  

(pokój nr 2) 

 

 

 



 

 

STYPENDIUM POSIŁEK DLA UCZNIA 

 

Stypendium posiłek dla ucznia może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

jednak po uprzednim jednoznacznym potwierdzeniu faktu, iż nie możliwe jest uzyskanie takiego 

wsparcia z Ośrodka Pomocy Społecznej.  Ubiegając się o stypendium należy uwzględnić kryteria: 

 progu dochodowego  

 

Lp. Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie Wysokość dofinansowania 

1 Do 1200,00 zł 100% 

2 Od 1200,01 zł do 1400,00 zł 50% 

3 Od 1400,01 do 1550,00 zł 30% 

 

 bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych  

 patologiczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny – m.in. alkoholizm, narkomania, inne 

uzależnienia;  

 wielodzietność rodziny,  

 ciężka, przewlekła choroba, niepełnosprawność członka rodziny,  

 zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe. 

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY 

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje 

uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 

losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica.                  

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o 

charakterze edukacyjnym. 

Szczegółowych informacji udziela  

zespół psychologiczno – pedagogiczny                            

ZAPRASZAMY 

 

Wnioski w wersji elektronicznej dostępne są również na stronie  

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow 


