
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2018/19 

 

W roku szkolnym 2018/2019 dostępne są dwie formy udzielania pomocy uczniom 

zamieszkującym na terenie Lublina. 

 

I. Stypendium szkolne 

 

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków 

ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie 

ukończyli 24 roku życia. 

 

2. Wnioskodawcą powinien być: 

a. rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego; 

b. uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat; 

c. w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka. 

 

    Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 

514 zł netto, (Od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe wynosić będzie dla osoby w rodzinie 

nie 514 zł a 528 zł. W związku z tym przyjmowane będą wnioski do tej kwoty kryterium 

dochodowego, w przypadku dochodu pomiędzy 514,01 zł a 528,00 zł stypendium szkolne 

przysługiwać będzie od miesiąca października). 

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z poniżej wymienionych okoliczności: 

 bezrobocia, 

 niepełnosprawności, 

 ciężkiej lub długotrwałej choroby, 

 wielodzietności, 

 braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

 alkoholizmu lub narkomanii, 

 rodziny niepełnej, 

 zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne 

od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było 

przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez 

działania ludzi. Przykładowo za takie zdarzenia uważa się np. kradzieże, włamania, 

zniszczenie domu wskutek pożaru czy zalanie wodą, nieszczęśliwe wypadki powodujące 

uszczerbek na zdrowiu). 

 

 

 

 

II. Zasiłek szkolny. Oto tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego: 

 

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 

3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie 

Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków 

rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, 

długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających 

i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację 

materialną ucznia). 

 

2. Wysokość zasiłku szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 

2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 



3. W zależności od oceny skutków zdarzenia losowego wysokość zasiłku szkolnego ustala 

się następująco: 

 500% kwoty, o której mowa w ust. 2, w przypadku śmierci jednego z rodziców lub, 

 400% kwoty, o której mowa w ust. 2, w przypadku śmierci członków rodziny 

wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących z uczniem, 

 300 % kwoty, o której mowa w ust. 2, w przypadku pozostałych zdarzeń losowych. 

 

4. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej 

o charakterze edukacyjnym. 

 

Szczegółowe informacje są zamieszczone w załącznikach. 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW 

SZKOLNYCH w załączniku - Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 

2014 r. zmieniająca uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie miasta Lublin. Oraz do zapoznania się szczegółowego z pozostałymi 

dokumentami w załącznikach. 

 

 

 

Kompletne wnioski o stypendia szkolne prosimy składać w sekretariacie szkoły do 17 września 

2018 roku. 

 

Przygotowała psycholog I LO 


