
Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Nr XXXII/262/2005 

                                                                      Rady Gminy Michałowice 
                                                                  z dnia  31 marca 2005r.  

 
 

Regulamin 
 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, wychowankom i 
słuchaczom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice. 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Michałowice 
ze środków finansowych przewidzianych corocznie na ten cel w budżecie 
Gminy Michałowice. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
1. stypendium szkolne, 
2. zasiłek szkolny. 

3. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się nie więcej jak 5% dotacji 
celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 90r.ust. 1 ustawy o systemie 
oświaty. 

4. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje się na 
wniosek złożony do Wójta Gminy Michałowice przez rodziców albo 
pełnoletniego ucznia lub też dyrektora szkoły, kolegium. 

5. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym może być przyznane 
również z urzędu. 

6. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 
stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

7. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 
zasiłek szkolny stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

 
 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy 
 

§ 2 
 

1. Stypendium szkolne przyznaje się w okresie: 
a) dla uczniów, wychowanków na od września do czerwca danego 

roku szkolnego, 
b) dla słuchaczy od października do czerwca danego roku 

szkolnego. 
   

2. W przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium 
wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył on naukę. 

 
 
 



 
§ 3 

 
1. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego na dany rok szkolny z 
uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia, słuchacza ustala Wójt Gminy 
Michałowice, przyjmując następujący sposób określenia tej wysokości: 
 

a) dla ucznia, wychowanka, słuchacza,, gdzie miesięczny dochód na jednego 
członka rodziny wynosi do 200,00 (dwustu zł.) miesięczna kwota stypendium 
nie może przekroczyć 100,00 (stu zł.), 

b) dla ucznia, wychowanka, słuchacza, gdzie miesięczny dochód na członka 
rodziny wynosi od 201,00 (dwieście jeden zł.) do 316,00 (trzystu szesnastu zł. 
) miesięczna kwota stypendium nie może przekroczyć 80,00 (osiemdziesięciu 
zł.), 

c) dla ucznia, wychowanka, słuchacza, gdzie miesięczny dochód na jednego 
członka rodziny nie przekracza 316,00 (trzystu szesnastu zł.) i w rodzinie 
występuje przynajmniej jedna z sytuacji określonych w art. 90d ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty miesięczna kwota stypendium nie może przekroczyć 
112,00 (stu dwunastu zł.).   

 
§ 4 

 
Stypendium szkolne może być przyznane w następującej 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 zakup 
podręczników. 

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem 
nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół 
ponadgimnazjaknych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych, w szczególności na pokrycie kosztów: 

1)  zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, 
2) posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot, 
3) zakupu podręczników szkolnych, 
4) dojazdu do szkoły, kolegium, 
5) czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia 

szkoły publicznej, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych lub 
kolegiów również bez uprawnień szkoły publicznej, 

6) innych dodatków i opłat wymaganych obowiązkowo przez szkołę, 
kolegium. 

4. Świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium uzna to za 
właściwe. 

 
 
 

§ 5 



 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w dzienniku podawczym za 
potwierdzeniem odbioru do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i 
kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku 
szkolnego. 
 

§ 6 
 

1. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy Michałowice uwzględniając 
indywidualną sytuację materialną i losową ucznia, wychowanka, słuchacza, 
jaka wystąpiła z powodu zdarzenia losowego. 

2. Za zdarzenie losowe uznaje się: 
a) całkowitą lub częściową utratę przez rodzinę ucznia, wychowanka, 

słuchacza mienia wskutek: powodzi, pożaru, klęski żywiołowej, 
kradzieży, 

b) wypadek członka rodziny, wskutek którego to wypadku osoba ta jest 
niezdolna do świadczenia pracy przez okres co najmniej miesiąca, 

c) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, słuchacza. 
 

3. Formę i wysokość zasiłku szkolnego, uwzględniając zapisy art. 90e ustawy o 
systemie oświaty, ustala Wójt Gminy Michałowice uwzględniając każdorazowo 
indywidualną sytuację losową ucznia, wychowanka, słuchacza. 

 
4. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w dzienniku podawczym za 

potwierdzeniem odbioru w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego udzielenie pomocy. 

 
 

§ 7 
 

 Wójt Gminy Michałowice zawiadamia, składającego wniosek o przyznanie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym, o przyznaniu lub odmowie przyznania tej 
pomocy przekazując decyzję administracyjną w tej sprawie. 
 

§ 8 
 

1. Świadczenia pieniężne z tytułu udzielonego stypendium szkolnego, zasiłku 
szkolnego wypłacane będą w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia, 
wychowanka, słuchacza otrzymującego przedmiotowe świadczenie 
odpowiednio: 

 
a) w drodze przelewu na rachunek bankowy rodzica, prawnego opiekuna 

ucznia, a w przypadku pełnoletnich uczniów, słuchaczy na ich rachunek 
bankowy, 

b) w formie gotówki wypłacanej w oparciu o czek w Kasie Banku 
Spółdzielczego Rzemiosła Kraków oddział Michałowice. 

 
 
 



§ 9 
 

Wypłaty: 
a) stypendium szkolnego w formach określonych w art. 90d ust. 2,3,4 ustawy o 

systemie oświaty, 
b) zasiłku szkolnego w formach określonych w art. 90e ust. 1,2,3 ustawy 

przywołanej w pkt a, 
 
dokonuje się w okresie miesiąca od daty zaakceptowania faktur, rachunków 
wystawionych na osobę uprawnioną, potwierdzających poniesione wydatki. 
 
 
 
 
 
 


