
Stypendium i zasiłek szkolny 

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów 

udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, 

Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów, 94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b,  

I piętro, pokój 102; telefon:42 272-65-65, 42 272-65-66, 42 272-65-67 

email: pomocmaterialna@uml.lodz.pl 

Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: https://liblink.pl/dVoNlERskY 

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej oraz 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej i życiowej.  

Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w ustawie z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1943 ze zm.).  

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września. 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie: świadczenia pieniężnego na 

pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej  

o charakterze edukacyjnym. 

Wysokość zasiłku szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 

jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego 

na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę:  

5 x 124 zł = 620 zł). Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego 

wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego 

przyznanie pomocy w tej formie.  

Częstotliwość przyznawania zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz 

lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.  

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny. Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy 

w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy 

od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.  

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny. Podstawową okolicznością 

uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia 

zdarzenia losowego, w szczególności: 

• śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, 

• klęska żywiołowa, 

• ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga ponoszenia 

zwiększonych nakładów finansowych, 

• pożar, włamanie lub zalanie mieszkania, 

• inne zdarzenia losowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ  

na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny. 

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe 

miało wpływ na proces edukacyjny ucznia.  

Pedagog szkolny również udzieli Państwu niezbędnych informacji i pomoże  wypełnić 

wniosek. 
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