
Załącznik nr 4  
do sprawozdania z działalności  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w  Krzykosach za rok 2016 

 

Sprawozdanie 

z realizacji zadania  

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny 

za rok 2016 

Na podstawie Uchwały Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 
16 czerwca 2016r. upoważniono Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krzykosach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania dla 
uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W związku 
z powyższym od dnia 1 sierpnia 2016 roku przekazano do Ośrodka Pomocy 
Społecznej kolejne zadanie w postaci pomocy materialnej dla uczniów mieszkających 
na terenie Gminy Krzykosy. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  pomoc 
materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 
edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z 
trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

Kryterium przyznania pomocy: 

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w 

rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
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 być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 514,00 zł. Dochód jest 
ustalany na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 wyżej wspomnianej 
Ustawy. 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa 
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego 
zasiłku. 
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Pomoc materialna przysługuje: 
-  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
dla młodzieży i dla dorosłych  
oraz  
- słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,  
a także  
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom 
i młodzieży oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
 
Statystyka prowadzonych postępowań w zakresie pomocy materialnej dla 
uczniów: 

1. Liczba złożonych wniosków – 89 
 

2. Liczba decyzji odmownych – 4  
( z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego) 

 
3. Liczba decyzji przyznających – 80 decyzji na okres IX – XII.2016 

2 decyzje na okres IX – X. 2016 
3 decyzje na m-c IX.2016 
 

4. Liczba dzieci objętych pomocą – 85 
 

5. Kwota wypłaconych świadczeń 31 925,00 zł 

 
6. Wysokość miesięcznej kwoty przyznanego stypendium uzależniona jest od 

wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia, zgodnie z Uchwałą 
Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 listopada 2012r.: 

 
miesięczna wielkość dochodu na 
osobę w rodzinie ucznia 

miesięczna wysokość kwoty bazowej 
we IX, i X 2016 

przyznana kwota 
stypendium 

0 zł – 150,00 zł Od 100% do 110% kwoty 118,00 zł 120,00 

150,01 zł – 300,00 zł Od 90% do 100% kwoty 118,00 zł 110,00 

300,01 zł – 514,00 zł Od 80% do 90 % kwoty 118,00 zł 95,00 

 
 
 

miesięczna wielkość dochodu na 
osobę w rodzinie ucznia 

miesięczna wysokość kwoty 
bazowej w XI i XII 2016 

przyznana kwota 
stypendium 

0 zł – 150,00 zł Od 100% do 110% kwoty 124,00 zł 125,00 

150,01 zł – 300,00 zł Od 90% do 100% kwoty 124,00 zł 112,00 

300,01 zł – 514,00 zł Od 80% do 90 % kwoty 124,00 zł 100,00 
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PRZYKŁADOWA LISTA WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM 
SZKOLNEGO 

ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI MARODOWEJ 

 

1. Podręczniki szkolne, ćwiczenia szkolne, lektury szkolne, zeszyty. 

2. Słowniki, encyklopedie, atlasy (w tym również multimedialne), tablice matematyczne, 
chemiczne, fizyczne. 

3. Tornister (plecak szkolny), torba sportowa (w przypadku uczestnictwa w 
dodatkowych zajęciach sportowych), worek na obuwie zamienne. 

4. Artykuły szkolne (np. piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier 
kolorowy, zakreślacze, pisaki, segregatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, 
temperówki, kalkulatory, bibuły, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśmy 
klejące, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plasteliny, 
modeliny, teczki, naklejki, dzienniczek, notesy, spinacze, zszywacze, zszywki, 
dziurkacze, śniadaniówka, bidon, podkładki, okładki, itd.). 

5. Strój galowy wymagany przez szkołę. 

6. Strój sportowy na w-f (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, koszulki 
sportowe,  spodenki gimnastyczne, obuwie sportowe). 

7. Basen (strój kąpielowy, klapki, czepek, okulary do pływania, rachunki za korzystanie z 
basenu). 

8. Strój oraz zakup materiałów niezbędnych do nauki zawodu. 

9. Okulary korekcyjne, soczewki korekcyjne, oprawy okularowe (potwierdzenie lekarza 
okulisty o konieczności noszenia okularów/soczewek). 

10. Komputer, laptop, oprogramowanie, czytniki ebooków, notebooki, tablety, monitor, 
drukarka, skaner, urządzenia wielofunkcyjne, klawiatura, myszy, karty pamięci, 
tusze/tonery do drukarek. 

11. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca). 

12. Multimedialne programy edukacyjne, audiobooki i ebooki z nagraniami lektur i 
literatury popularnonaukowej. 

13. Biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa. 

14. Czesne za naukę w szkole. 

16. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza                           
miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom 
kolegiów (zakwaterowanie w bursie/internacie, przejazd środkami komunikacji 
publicznej z i do szkoły – imienne bilety). 

17. Opłaty za "zieloną szkołę", wycieczki szkolne, wyjścia do muzeum, kin, teatru i inne 
akcje organizowane przez szkołę - należy dostarczyć rachunek lub zaświadczenie 
wydane przez szkołę. 

18. Udział w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 
rozwijających, wykraczających poza realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania: korepetycje, nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, zajęcia 
komputerowe (informatyczne), zajęcia sportowe. 



19. Sprzęt sportowy odpowiedni do zajęć na jakie dziecko uczęszcza dodatkowo                                  
(wymagane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach). 

20. Instrumenty muzyczne w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne                        
(wymagane  zaświadczenie potwierdzające naukę gry na instrumencie). 

21. Inne uzasadnione wydatki związane z edukacją dziecka. 


