
Informacje dotyczące pomocy materialna dla uczniów. 

Stypendium szkolne. 

1. Dla ucznia z rodziny, w której dochód wynosi do 528 zł. Na osobę (nie wlicza się m.in. 

500+). 

2. Wniosek dostępny w szkole, ośrodku pomocy społecznej i do pobrania ze strony 

edukacja.warszawa.pl. 

3. Wnioski rozpatrywane są przez ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia. 

4. Katalog wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendium szkolnego: 

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

encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, 

b) zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów, 

c) zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania 

z komunikacji miejskiej, 

d) całkowite lub częściowe 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. 

5. Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy 

społecznej (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium 

szkolne). 

6. Więcej informacji: edukacja.warszawa.pl i w ośrodku pomocy społecznej. 

Zasiłek szkolny – zapomoga losowa 

1. Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 

losowego. 

2. Wniosek dostępny w szkole, ośrodku pomocy społecznej i do pobrania ze strony: 

edukacja.warszawa.pl. 

3. Wnioski rozpatrywane są przez ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia. 

4. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi do 620 zł.  

5. Więcej informacji: edukacja.warszawa.pl i w ośrodku pomocy społecznej. 

  



Wyprawka szkolna dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

1. Dla ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (poza 

orzeczeniem o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym i orzeczeniem o 

niedostosowaniu społecznym). 

2. Opiekun ucznia lub pełnoletni uczeń składa wniosek do dyrektora szkoły. Do wniosku 

należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. Wartość pomocy wynosi 445 zł. 

4. Katalog wydatków możliwych do finansowania w ramach wyprawki szkolnej: 

a) podręczniki do kształcenia ogólnego, 

b) materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego, 

c) materiały ćwiczeniowe. 

5. Przekazywane są na rachunek bankowy szkoły. Dyrektor zwraca opiekunom ucznia lub 

pełnoletniemu uczniowi koszt zakupów podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, 

do wysokości wartości pomocy. 

6. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, 

rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia 

oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio 

na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 

7. Więcej informacji u pedagog i psycholog szkolnej. 

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza 

inwestycja w człowieka” 

1. Dla ucznia uzdolnionego w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych, rozwijających 

kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, tj. przyrodniczych, informatycznych, 

języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. 

2. Wniosek należy wypełnić na stronie https://stypendia.oeiizk.waw.pl w terminie  

2 – 9 września 2020r. 

3. Po zarejestrowaniu wniosku i dołączeniu niezbędnych dokumentów na stronie 

internetowej należy przesłać wersje papierowe dokumentów na adres Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

4. Stypendium może być przeznaczone na cele edukacyjne związane z rozwojem ucznia. 

5. Więcej informacji: https://stypendia.oeiizk.waw.pl. 

https://stypendia.oeiizk.waw.pl/
https://stypendia.oeiizk.waw.pl/

