Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku
szkolnego
Informacje własne urzędu oznaczone są kolorem zielonym
Ogólny opis
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na
ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu
terytorialnego.
2. 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.
3. Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i
kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających
dzieciom i młodzieży upośledzonym, a także dzieciom i młodzieży
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - 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.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich
kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia.
4. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz
lub prezydent miasta.
5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1. Stypendium szkolne.
2. Zasiłek szkolny.
6. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w
trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
7. 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.
8. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
9. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na
wniosek:
1. Rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich.
2. Pełnoletniego ucznia.
3. Dyrektora: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium
języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu
głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i

obowiązku nauki.
10. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również
przyznawane z urzędu.
11. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy
materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa m.in.: tryb i sposób udzielania
zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.
3. Dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa domowego przed zajściem
zdarzenia losowego oraz potwierdzające obecne dochody gospodarstwa domowego.
4. Kopie dokumentów poświadczających wystąpienie zdarzenia losowego, np. odpis aktu
zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie
wystawione przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar).
5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis).
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie nie wymaga dokumentów określonych w pkt 2 i
pkt 3
Sposób dostarczania dokumentów
1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu
urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie
listem poleconym).
3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
Godziny przyjęcia stron w Wydziale Edukacji - ul. Aleja Sportowców 1
poniedziałek: 7.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 14.00
3. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
2. W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć
bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub
przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te

odeśle na wskazany adres.
4. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach
należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
5. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca
zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy
1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać
założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera
"Pomoc" dostępna w górnej części strony.
2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą
elektroniczną.
1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz
dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
3. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania
tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz,
wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej
części strony.
Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.
Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o
udzieleniu bądź odmowie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w
formie zasiłku szkolnego.
2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
2. Poprzez pocztę tradycyjną.
3. Osobiście w siedzibie urzędu.
3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
4. Informacja o sposobie wypłaty zasiłku szkolnego będzie zawarta w decyzji.

Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez
naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan
sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z
urzędem osobiście.
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Wydział Edukacji
ul. Al. Sportowców 1
41-100 Siemianowice Śląskie
poniedziałek: 7.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 14.00
tel. (32) 766 05 30, 766 06 31, 766 06 36, 766 06 37, 766 06 38

