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POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE  
SOCJALNYM DLA UCZNIÓW – STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK  SZKOLNY  

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Urząd Gminy w Skórcu ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec 
Gminna Administracja Szkół 
tel. (25) 631-28-97 

OSOBA WŁAŚCIWA DO 
ZAŁATWIENIA  
SPRAWY 

Elwira Murawiec – Kierownik Gminnej Administracji Szkół 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Wydanie decyzji administracyjnej 

WYMAGANE 
DOKUMENTY 

Stypendia przyznawane są na podstawie wniosku wraz z załącznikami 
potwierdzającymi dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku (odpowiednio do sytuacji ucznia). 
Zasiłek szkolny przyznawany jest na podstawie wniosku wraz 
z załącznikami potwierdzającymi dochód netto z miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku wraz udokumentowaniem zdarzenia losowego. 

OPŁATY Wolne od opłat skarbowych 

CZAS ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

W terminie do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. 

TRYB ODWOŁAWCZY 
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy 
Skórzec 

INNE INFORMACJE 

Stypendium szkolne – może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie 
miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto, 
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje, występuje kryterium 
społeczne. 
Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub 
częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym 
w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach 
także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest 
przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym 
roku szkolnym. 
Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej 
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od 
otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać 
się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

FORMULARZ DO 
POBRANIA 

Wniosek dostępny w pokoju Nr 2 WEJŚCIE B  lub na stronie internetowej 
www.skorzec.eu   

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  
Uchwała Rady Gminy w Skórcu Nr XVI/108/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. 
w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy 
Skórzec”. 

Opracowała: Elwira Murawiec                                               


