
Informacje o pomocy materialnej i stypendiach w roku szkolnym 2019/2020  

– na dzień 21.08.2019r. 

1. WYPRAWKA SZKOLNA – Rządowy Program Pomocy Uczniom Wyprawka 2019 

dofinansowanie zakupu podręczników - o wsparcie mogą ubiegać się następujący 

uczniowie: 

- klas I-III niepełnosprawni: słabowidzący, słabosłyszący, niesłyszący,  

z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, 

upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością sprzężoną (w tym jedną w/w) – 

posiadającym ważne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Kserokopię niniejszego 

orzeczenia należy dołączyć do wniosku. Wniosek może złożyć pełnoletni uczeń, rodzic, lub 

prawny opiekun. Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie w wysokości 445zł, które 

można przeznaczyć wyłącznie na podręczniki szkolne (uwaga: atlasy, słowniki, ćwiczenia nie 

są uznawane za podręczniki). Rozliczenie odbywa się po otrzymaniu przez szkołę 

finansowania, na podstawie faktury imiennej na ucznia lub rodzica, paragonu lub 

oświadczenia z rozliczeniem szczegółowym. 

Wnioski należy pobierać i składać bezzwłocznie w gabinecie pedagoga szkolnego. 

Termin składania wniosków w urzędzie - 4 września 2019. 

Więcej na temat Programu Wyprawka Szkolna 2019 na stronie MEN – Finanse na edukację:  

https://www.gov.pl/web/edukacja/wyprawka-szkolna-2019  

Przypominamy, że obowiązuje program Dobry Start 300 zł dla każdego ucznia (nie 

mylić z Wyprawką Szkolną) – więcej informacji:  

http://bip.zielonagora.pl/544/Program__22DOBRY_START_22/  

 

2. Stypendium szkolne (socjalne) - o stypendium w roku szkolnym 2019/2020 mogą ubiegać 

się pełnoletni uczniowie oraz rodzice (opiekunowie prawni) uczniów zamieszkałych na 

terenie miasta Zielona Góra. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w 

trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w 

szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  

o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł. 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez 

względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia 

społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Zielonej Górze, w terminie do 16 września 2019 r. 

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub 

oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz 

zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia. 

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Zielonej Górze, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wyprawka-szkolna-2019
http://bip.zielonagora.pl/544/Program__22DOBRY_START_22/


Wnioski można pobrać w wersji papierowej w MOPS ul. Długa 13, pokój 304 (sekretariat)  

i pokój 308 oraz na stronie www.mops.zgora.pl   

 

3. Zasiłek szkolny - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.  

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. 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł. 

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o 

posiadaniu statusu ucznia. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek 

udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego. 

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pok. 308, II piętro. 

Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 – p. Aleksandra 

Frąckowiak, 68 411 50 09. 

4. Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego 

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów wybitnie zdolnych, posiadających 

osiągnięcia na  szczeblu min. wojewódzkim i nie zawiera kryterium dochodowego. 

Wnioskodawca, czyli dyrektor szkoły może złożyć tylko 5 wniosków do urzędu, dlatego 

Szkolna Komisja Stypendialna wyłoni 5 najlepszych wniosków na drodze konkursu. Osoby, 

które należą do stowarzyszeń (np. naukowych, artystycznych) powinny składać wnioski 

poprzez te organizacje, omijając szkolną procedurę konkursową, dzięki czemu zwiększą 

swoje szanse na otrzymanie stypendium. Na stronie urzędu brak jeszcze informacji na temat 

nowej edycji stypendium. W ubiegłym roku szkolnym termin składania wniosków w 

urzędzie upływał 30 września. Do wniosku należy przygotować odpowiednie materiały, 

dyplomy, zaświadczenia, itp. Uczniowie i rodzice zainteresowani tym stypendium powinni 

śledzić zmiany na stronie urzędu. 

Więcej informacji oraz wniosek na stronie urzędu (www.bip.lubuskie.pl – zakładka Polityka 

Społeczna – Stypendia Marszałka): 

http://bip.lubuskie.pl/418/88/Stypendia_naukowe_2C_tworcze_i_artystyczne   

5. Nagroda Prezydenta Miasta Zielona Góra za osiągnięcia w nauce – informujemy, że 

rokrocznie Prezydent Miasta przydziela nagrody za sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach 

naukowych (tytuł laureata lub finalisty), zachęcamy więc do próbowania swoich sił! Wnioski 

o takie jednorazowe stypendium szkoła składa w czerwcu. 

 

6. W przypadku pojawienia się trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej w trakcie roku 

szkolnego lub wakacji prosimy o kontakt z pedagogiem, psychologiem, wychowawcą lub 

dyrekcją. Dołożymy wszelkich starań, aby w miarę naszych możliwości zapewnić Państwu 

pomoc finansową i psychologiczno-pedagogiczną. 

 

Z poważaniem  

Jakub Bieniecki – pedagog szkolny 

http://www.mops.zgora.pl/
http://www.bip.lubuskie.pl/
http://bip.lubuskie.pl/418/88/Stypendia_naukowe_2C_tworcze_i_artystyczne

