
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE                                     
na rok szkolny 2021/2022 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1. stypendium szkolne;  

2. zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego).  

Uprawnieni do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium 
szkolnego i zasiłku szkolnego są: 

• zamieszkali w Gminie Iwaniska:  

1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych                    

o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów 

pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 24 roku życia;  

2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek: 

1. rodziców albo pełnoletniego ucznia;  

2. dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego.  

Warunki przyznania stypendium szkolnego: 

1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 

się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528,00 zł. 
2. występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej 

lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest 

niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  

Warunki przyznania zasiłku szkolnego: 

1. zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu 

się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.  

2. o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

Stypendium szkolne nie przysługuje: 

• dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne,  

• uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Iwaniska,  

• w sytuacji gdy uczeń został skreślony z listy uczniów,  

• jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia przekracza kwotę 

uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj. 528,00 zł,  



• uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów                      

o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2480,00 zł,              

a w przypadku słuchaczy kwoty 2232,00 zł.  

Zasiłek szkolny nie przysługuje: 

• dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne. 

• uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Iwaniska.  

Terminy składania wniosku na stypendium szkolne:  

1. od 1 do 15 września danego roku szkolnego,  
2. od 1 września do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy 

kolegiów pracowników służb społecznych. 

Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Zespole 
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach , ul. Opatowska 25. 

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w GZEAS                             

w Iwaniskach w terminie od 1 do 15 września 2021 roku.  

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku w zależności od sytuacji rodziny:    

dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków 

rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc 

złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów  z miesiąca, w którym wniosek został 

złożony tj.: 

1. dochód z zakładu pracy – zaświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych przez 

członka rodziny  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (wniosek złożony we 
wrześniu zaświadczenie za sierpień). Jeżeli zatrudnienie podjęto dopiero w miesiącu 

złożenia wniosku zaświadczenie z tego miesiąca, 

2. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 

3. oświadczenie  o wielkości gospodarstwa wszystkich członków rodziny bez względu na 

wiek! Przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 
308,00 zł, 
4.wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – oświadczenie o ilości miesięcy,                

w którym była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz 

zaświadczenie z US o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy  i zaświadczenie lub 

oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej, 

5.wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 

działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na 

podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 

zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia 

składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Za dochód przyjmuje się kwotę 

zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby, 

6. informację o wysokości otrzymywanych alimentów, 



7.zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych                             

z ośrodka pomocy społecznej,  

8.osoba bezrobotna dołącza zaświadczenie z UP potwierdzające bezrobocie z prawem do 

zasiłku lub bez prawa, 

9.pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku (prace dorywcze),  

10.osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych osiągające dochód w związku                           

z pobieraniem praktycznej nauki zawodu zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie                                   

o wysokości tego dochodu. 

 

 Do dochodu nie wlicza się: 
 

1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 

2. zasiłku celowego, 

3.pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na 

podstawie przepisów o systemie oświaty, 

4. wartości świadczenia w naturze, 

5.świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, 

6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, 

7.świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), oraz dodatku 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                    

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.). 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia ze szkół i uczelni (potwierdzające uczęszczanie 
do szkoły wszystkich dzieci ujętych we wniosku) z adnotacją czy uczeń jest uprawniony do 

pobierania stypendium  i w jakiej wysokości. 

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku 

z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na 

wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Stypendium wypłacane 

będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia tych dokumentów.  

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego: 

1. podręczniki szkolne, 

2. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, 

3. lektury szkolne lub inne książki edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe, 

4. artykuły szkolne ( piśmiennicze,  papiernicze, biurowe, przybory szkolne, tornister, 

plecak itp. ), 

5. strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe 

szkolne ( dres sportowy, bluza i spodnie sportowe ), spodenki gimnastyczne, getry, 

obuwie sportowe, strój na basen, 

6. strój na zajęcia szkolne ( strój ochronny na praktyczną naukę zawodu ) wymagany 

statutem szkoły lub innym wewnętrznym przepisem, strój szkolny lub galowy, 

7. sprzęt komputerowy: komputer, monitor, drukarka, 

8. sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych, służących wyłącznie do edukacji 

sportowej, 

9. wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczki szkolne i inne imprezy  



wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania tj. zielona szkoła, wyjścia do 

teatru, kina, 

10. zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. nauka języków obcych, zajęcia wyrównawcze, 

sportowe, informatyczne, muzyczne i inne zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności 

ucznia, 

11. pokrycie kosztów abonamentu internetowego ( od września 2021 r. do czerwca 2022 

r.),  

12. częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkół ( bilet miesięczny) pomniejszony                       

o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 

13. inne wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia.  

 

Nie będą uwzględniane wydatki niezwiązane z celami edukacyjnymi np.: kurtki 
sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, okulary korekcyjne, wkładki 
ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, obuwie i odzież 
codziennego użytku, namioty, śpiwory itp. ). 
Faktury i rachunki muszą być wystawiane na wnioskodawcę tzn. na rodzica lub 
pełnoletniego ucznia. 
 
Okres przyznawania stypendium. 
 
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 

10 miesięcy w danym  roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników 

służb społecznych – na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy                     

w danym roku szkolnym.  

 

 

Klauzula informacyjna 

     Zgodnie z art. 13, 14 i 15 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 (Dz. U. UE.L.                  

z 2016 r. Nr 119,s.1 ze zm.) - zwanego dalej RODO informuję, że:  
       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

Szkół  w Iwaniskach z siedzibą w Iwaniskach ul. Opatowska 25, adres e- mail : gzeasiwaniska@o2.pl 
tel. 15 8601175 reprezentowany przez Dyrektora. 

1. Dane kontaktowe z Inspektorem Ochrony Danych: 
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2/4, 25-112 Kielce 

e-mail: ido@czi24.pl 

2. Cel przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych                      

własnych  i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO  w związku z ustawą                  

z dnia  7 września 1991 r.  o systemie oświaty – w celu postępowania w sprawie realizacji zadań 

wynikających z w/w ustawy poprzez udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Iwaniska. Zespół przetwarza dane osobowe, co do których istnieje 

obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. Jednakże niepodanie 

danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez 

rozpatrzenia. 

3. Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, osób trzecich               

i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. 



4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa 

m.in. podmioty prowadzące rachunki płatnicze i banki, obsługa prawna, firmy  świadczące usługi                        

w zakresie oprogramowania; 

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Okres przechowywania danych osobowych: Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym okresie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Pouczenie: Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługuje prawo: dostępu do danych 

osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z przepisami RODO. 

7. Pozostałe postanowienia: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  i nie będą 

profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


