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                                                                                         Załącznik do uchwały Nr XXII/241/20  

                                                                                         Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej                      

                                                                                         z dnia  23 lipca 2020 r.  

 

 

 

 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska 

 

 

§1. Regulamin określa: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, 

2) formy, w jakich udziela się stypendium, 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,  

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego  

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska znajdujących się                

w trudnej sytuacji materialnej. 

 

§ 2.1.Wysokość stypendium szkolnego ustala się na podstawie kwoty, o której mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 

r. poz. 1507 ze zm.), oraz ilości występujących okoliczności wskazanych w art. 90d 

ust.1  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”. 

2. W zależności od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz ilości występowania 

innych okoliczności wskazanych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty wysokość 

stypendium szkolnego ustala się na podstawie tabeli:   
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Kategoria 

stypendium 

Średni dochód 

miesięczny na 

osobę w rodzinie 

na podstawie 

kwoty, o której 

mowa w art. 8 ust. 

1 pkt 2 ustawy z 

dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy 

społecznej 

Wysokość stypendium szkolnego, w odniesieniu                 

do 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 ze zm.) 

 

przy spełnieniu                     

co najmniej jednej 

okoliczności, o której 

mowa w art. 90d ust. 1 

ustawy o systemie 

oświaty 

przy spełnieniu co najmniej 

trzech okoliczności, o 

których mowa w art. 90d 

ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty 

I grupa od 0% do 50 % 140%-160% 170%-200% 

II grupa powyżej 50% do 

80% 

110%-130% 140%-160% 

III grupa powyżej 80% do 

100% 

80%-100% 110%-130% 

 

 

§ 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielone 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 udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 

poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu                       

podręczników. 

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. 

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

na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty. 

 

§ 4. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 1 oraz 

ust. 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym 

lub pełnoletnim uczniom jako częściowe lub całkowite pokrycie                         

udokumentowanych kosztów edukacyjnych. 
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2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 2 regulaminu, 

będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub 

pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej. 

 

§5. Zasiłek szkolny dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego jest przyznawany na zasadach określonych 

w ustawie o systemie oświaty. 

 

 §6. Wniosek o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny składa się w Centrum Usług 

Wspólnych w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Sportowa 4 w terminie określonym                      

w ustawie o systemie oświaty. 

 

§7. 1. Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny przyznane w formie świadczenia 

pieniężnego są wypłacane w kasie Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie 

Tarnowskiej lub przelewem na rachunek bankowy rodzica, opiekuna prawnego ucznia 

bądź pełnoletniego ucznia. 

 

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

1 pkt 2 regulaminu, oraz zasiłek szkolny przyznany w formie pomocy rzeczowej                        

o charakterze edukacyjnym będą realizowane przez wydanie rzeczy w Centrum Usług 

Wspólnych w Dąbrowie Tarnowskiej. 
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