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.

Pomoc materialna przysługuje:

1) 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;
2) Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny
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 np.:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania.
Stypendium szkolne przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której
mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017r.,
poz.1769 ze zm) tj. obecnie 514zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 634zł w gospodarstwie
jednoosobowym. Przyznawane jest przez okres dziesięciu miesięcy tj. od września do czerwca , po
wcześniejszym złożeniu wniosku.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

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;

pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Jako zdarzenie losowe należy rozumieć zdarzenie
z zachowaniem przesłanki, "losowości" tzn. musi to być zdarzenie nieprzewidywalne, niezależne
od woli człowieka, np. zgon jednego z rodziców, pożar mieszkania, kradzież.

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

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

