
INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

I. Stypendium szkolne przysługuje: 

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach 
publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do 
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

 
Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin, w których występuje: 

- bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

- alkoholizm lub narkomania, 

- a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 
 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do 

ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać 600,00 zł 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Biała Podlaska, stypendium szkolne może być 
udzielane w formie: 

 całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w 
zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. zajęcia z języka obcego, zajęcia 
plastyczne, zajęcia muzyczne), 

 pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu książek, 
podręczników, atlasów, encyklopedii, komputera, akcesoriów komputerowych, edukacyjnych 
programów komputerowych, strojów szkolonych, strojów i butów sportowych, 

 świadczenia pieniężnego. 

 w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, stypendium 
szkolne może być udzielane także na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z 
pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne, wyżywienie). 

Stypendium szkolne nie może przekraczać miesięcznie 248,00 zł 
 

Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10. miesięcy w danym roku szkolnym,                   
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych na okres maksymalnie 9. miesięcy 
w danym roku szkolnym. 
Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo. 
 

II. Stypendium szkolne nie przysługuje: 

 uczniom klas zerowych, 

 uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Biała Podlaska  



                             Zasiłek szkolny 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego, w tym śmierci rodzica, klęski żywiołowej, długotrwałej 

choroby. Zasiłek szkolny może być przyznany 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. 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 620,00 zł 

O zasiłek ten można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

W pozostałym zakresie dotyczącym zasiłków szkolnych stosuje się zasady właściwe dla stypendiów. 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE LUB ZASIŁEK SZKOLNY 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego jest: 

 złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, 

 dołączenie do wniosku o stypendium szkolne stosownych zaświadczeń/oświadczeń o uzyskanych 

dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym 

wniosek został złożony. Druk wniosku dostępny jest w siedzibie MOPS oraz na stronie: 

www.mops-bialapodlaska.pl . 

Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny winny składać wnioski 

samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika. 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w 
przypadku: 
 
- uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w 
pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego 

 

- słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku 

szkolnego 
 

 

Dokumentami potwierdzającymi wydatki na cele edukacyjne będą: rachunki, faktury i inne imienne 

dowody wpłaty, związane z zakupem podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, 

pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp. wystawione nie wcześniej 

niż w lipcu 2022 r. 

Stypendia szkolne przyznane uczniom i słuchaczom szkół i kolegiów pracowników służb społecznych, w 

których zajęcia rozpoczynają się 1 września 2022 r., będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy 



wnioskodawcy  w terminie do 23 grudnia 2022 r. a w uzasadnionych przypadkach w kasie PKO Bank 

Polski w Białej Podlaskiej. 

Świadczenia niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie rodzica, opiekuna prawnego lub ucznia, po 23 

grudnia 2022  r. nie podlegają realizacji. 

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są 

obowiązani niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej o ustaniu 

przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie 

pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 


