
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

ZASIŁEK SZKOLNY 

przyznawany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej 

z powodu zdarzenia losowego 

............................................................................... 

Miejsce wykonywania usługi: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, ul. Wyszyńskiego 3 

Tel. (059) 8634 761 

Mail: mops@mopslebork.pl 

................................................................................   

Wymagane dokumenty:   

 wypełniony druk wniosku - formularz do pobrania w Informacji Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lęborku, w pokoju nr 126 lub z załącznika 

 formularz wniosku po wypełnieniu należy przedstawić dyrektorowi szkoły celem 

poświadczenia uczęszczania dziecka do szkoły 

 protokoły lub zaświadczenia wystawione przez odpowiednie instytucje 

poświadczające zdarzenie losowe   

 dokumenty poświadczające dochody osiągnięte w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku, tj. m.in.:   

1. decyzję przyznającą świadczenie emerytalne/rentowe   

2. prowadzący działalność gospodarczą - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu 

skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania   

3. prowadzący gospodarstwo rolne - informacja o ilości ha przeliczeniowych 

4. wyrok sądu zasądzający alimenty 

5. zaświadczenie od komornika o przekazanych należnościach alimentacyjnych 

6. orzeczenie o niepełnosprawności 

7. każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje 

się rodzina. 

.................................................................................   

Opłaty: bez opłat  

.................................................................................   

Inne informacje:   

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje przy jednoczesnym spełnieniu 

kryteriów określonych w odrębnych przepisach:   

a) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

m.in.:   

 uczniom szkół publicznych   

 uczniom szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych dla młodzieży 

i dorosłych   

b) do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki:   

 uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych   
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 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom 

i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży 

upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki.   

 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w szczególności w przypadku:   

 śmierci rodziców lub prawnych opiekunów   

 klęski żywiołowej (np. powódź, pożar, huragan)   

 urodzenia przez osobę ucząca się dziecka   

 wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia   

 innych szczególnych okoliczności utrudniających naukę ucznia i prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny. 

 

3. Zasiłek szkolny może być przyznawany 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 otrzymanego 

stypendium szkolnego. 

 

4. Wypłata zasiłku szkolnego następuje na wskazany przez wnioskodawcę rachunek 

bankowy lub w formie wypłaty gotówkowej w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Lęborku na podstawie przedłożonych w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Lęborku, oryginalnych dowodów (np. faktur) wystawionych imiennie na 

wnioskodawcę potwierdzających poniesienie kosztu, zgodnie z decyzją ws. zasiłku.   

 

5. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.   

................................................................................   

Czas realizacji usługi:  

Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy zasiłku szkolnego zostaje wystawiona po 

otrzymaniu przez Urząd Miejski w Lęborku dotacji celowej z budżetu państwa. 

................................................................................. 

 Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania w termie 14 dni od dnia jej otrzymania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem kierownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 

..................................................................................   

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze 

zm.) 

 Uchwała Nr XXV-346/202017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork (Dziennik 

Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 901) 

 Uchwała Nr XXV-345/202017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 lutego 2017 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznych 

w Lęborku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 

w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 



uczniów na terenie Gminy Miasto Lębork (Dziennik Urzędowy Województwa 

Pomorskiego poz. 886) 

 

 

 


