
Pomoc materialna dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 352                      

w Warszawie 

  

Od 1 września 2020 r. ulegają zmianie zasady udzielania pomocy materialnej                                       

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego 

Warszawy, podjęte na mocy Uchwały nr XLIX/1309/2005 Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy,                                          

z wprowadzonymi zmianami Uchwałą nr XXXIV/1033/2020 Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. 

  

Finansowanie obiadów szkolnych 

Rodzice uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej powinni zgłosić się 

do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia 

(dla dzielnicy Bielany OPS ul. Przybyszewskiego 80/82) i złożyć wniosek wraz ze 

stosownymi dokumentami. 

W przypadku, gdy rodzina dziecka znajduje się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej, a nie 

może uzyskać dofinansowania obiadów ze środków pomocy społecznej (z powodu np. 

nieznacznego przekroczenia kryterium dochodowego, nieuregulowanej sytuacji prawnej 

rodziny, braku meldunku, braku wymaganych dokumentów) może ubiegać się                                        

o dofinansowanie dożywiania ze środków, którymi dysponuje Szkoła. Z tej pomocy 

materialnej mogą korzystać również wychowankowie oddziałów przedszkolnych. Warunkiem 

ubiegania się o zwolnienie z opłat za korzystanie przez uczniów i wychowanków oddziałów 

przedszkolnych z posiłku w szkolnej stołówce jest złożenie przez rodziców wniosku wraz z 

zaświadczeniem/oświadczeniem  o  miesięcznych dochodach członków rodziny do pedagoga 

szkolnego. Wnioski można składać w ciągu całego roku szkolnego. 

 

Stypendium szkolne 

Stypendium może otrzymać uczeń pochodzący z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji 

materialnej. O stypendium szkolne mogą ubiegać się rodzice, prawni opiekunowie oraz osoby  

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, których wysokość dochodu na osobę nie 

przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, tj. 528 zł (do dochodu nie wlicza się m.in. świadczenia 500+). W zależności od 

potrzeb uczniów stypendia szkolne udzielane są w formie pomocy rzeczowej lub w formie 

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. Wysokość stypendium szkolnego może wynosić 



miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł (stypendium szkolne jest świadczeniem wypłacanym co 

miesiąc). 

Wydatki możliwe do finansowania w ramach stypendium szkolnego obejmują: 

1) zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów, 

2) zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, 

encyklopedii, innych książek pomocnych  w realizacji procesu dydaktycznego, 

3) zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania                                  

z komunikacji miejskiej, 

4) pokrycie 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. 

Rodzice, prawni opiekunowie oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, którym 

przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych wyżej 

artykułów wyłącznie na podstawie przedstawionych rachunków lub faktur, potwierdzających 

poniesione wydatki. Stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia 

pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których 

mowa powyżej, nie jest możliwe. 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania ucznia (dla dzielnicy Bielany OPS ul. Przybyszewskiego 80/82)                          

do 15 września. 

 

Zasiłek szkolny 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 

jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. nie może być wyższy niż 

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

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać do Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

ucznia (dla dzielnicy Bielany OPS ul. Przybyszewskiego 80/82). 

  

 


