UCHWAŁA NR XX/165/12
RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na
terenie Gminy Górowo Iławeckie
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.
1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;
Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U.
z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230;
Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217,
poz. 1281; Dz.U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r., Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz.
788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r., Nr 144, poz.
1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791;
Nr 120, poz. 818;Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; Dz.U. z 2008 r., Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216,
poz. 1370; Dz.U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705;
Dz.U. z 2010 r., Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; Dz.U. z 2011 r. Nr 106, poz.
622; Nr 112, poz. 654; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206) Rada Gminy Górowo Iławeckie uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się “Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym
na terenie gminy Górowo Iławeckie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy
Górowo Iławeckie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górowo Iławeckie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara
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Załącznik do Uchwały Nr XX/165/12
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
Gminy Górowo Iławeckie
Rozdział I.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół
i placówek o których mowa w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
§ 2. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest dochód na osobę w rodzinie.
3. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej należy uwzględnić powody trudnej sytuacji w szczególności:
a) bezrobocie,
b) niepełnosprawność,
c) ciężka lub długotrwała choroba,
d) wielodzietność,
e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
f) alkoholizm,
g) narkomania,
h) rodzina niepełna.
4. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) zamieszkują na terenie Gminy Górowo Iławeckie,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie
oświaty,
3) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy
społecznej.
5. Podstawą przyznawania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym
gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku.
6. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona uczniowi jako:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy na formularzu
określonym w załączniku do regulaminu, lub bez wykorzystania tego formularza, ale z godnie z treścią art. 90 n
ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
2. Wniosek mogą złożyć:
1) rodzice ucznia,
2) przedstawiciele ustawowi ucznia (opiekun prawny, opiekun faktyczny),
3) pełnoletni uczeń,
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4) dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka.
Rozdział II.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 4. 1. Wysokość stypendium przyznawana dla ucznia określa art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty
w zależności od dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.
2. Wysokość miesięczna stypendium szkolnego wynosi:
1) od 120% do 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy świadczeniach rodzinnych przy dochodzie
miesięcznym na osobę w rodzinie do 30% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy
społecznej,
2) od 100% do 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy świadczeniach rodzinnych przy dochodzie
miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 30% do 70% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
o pomocy społecznej,
3) od 80% do 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy świadczeniach rodzinnych przy dochodzie
miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 70% do 100% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
o pomocy społecznej.
Rozdział III.
Formy udzielania stypendium szkolnego
§ 5. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności:
a) udziału w dodatkowych zajęciach wyrównawczych, sportowych, tanecznych, komputerowych,
artystycznych, nauki języków obcych, kółkach zainteresowań oraz innych o charakterze edukacyjnym
wynikających z zainteresowań i potrzeb ucznia, jak również w zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków,
zajęciach logopedycznych i innych wynikających z wyrównania braków edukacyjnych,
b) przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jako wyjścia lub wyjazdy do teatru, kina, muzeum, na
wycieczki szkolne, rajdy, basen itp.,
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
a w szczególności:
a) nauki języków obcych,
b) zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych.
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności w formie zwrotu lub dofinansowania
zakupu:
a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek pomocniczych do realizacji
procesu dydaktycznego, zbiorów zadań, tablic matematycznych, globusów, map, nośników danych –
dyskietek, płyt CD, DVD, kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych np. papier, tusz, toner do drukarki
itp.,
b) artykułów szkolnych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego np. zeszytów, brulionów, piórników,
bloków, długopisów, flamastrów, kredek, pędzli, farb, toreb i plecaków szkolnych itp.
c) instrumentów muzycznych, komputerów, oprogramowania komputerowego oraz innego wyposażenia ucznia
niezbędnego na danym etapie kształcenia,
d) odzieży i obuwia, o ile w sposób oczywisty i bezpośredni wiążą się z procesem edukacji ucznia np. stroju
sportowego, stroju szkolnego obowiązującego zgodnie z regulaminem szkoły i innego wyposażenia uczniów
wymaganego przez szkołę.
4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności pokrycia lub dofinansowania:
a) kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku,
b) kosztów wyżywienia w stołówce,
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c) transportu środkami komunikacji zbiorowej (bilety imienne),
d) opłat za czesne.
5) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach,
o których mowa w pkt 1,2,3, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa
w pkt 4, nie jest możliwe,
§ 6. Stypendium szkolne może być przekazywane w następujący sposób:
1) stypendium szkolne udzielane w formach, o których mowa w § 5 może być realizowane poprzez refundację
poniesionych w okresie od 1 września do 30 czerwca (a w przypadku zakupu rzeczy o charakterze
edukacyjnym również w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie roku szkolnego: lipiec, sierpień) wydatków
do wysokości kwoty stypendium szkolnego określonej w decyzji przyznającej stypendium po przedłożeniu
dokumentów stwierdzających poniesione wydatki, tj. faktur, rachunków, dowodów wpłat potwierdzonych
przez szkołę oraz innych dowodów potwierdzających poniesiony wydatek wystawionych na ucznia,
pełnoletniego wnioskodawcę (ucznia), rodzica lub opiekuna prawnego,
2) opłacane bezpośrednio przez gminę lub za pośrednictwem szkoły,
3) w formie pieniężnego świadczenia wypłacanego w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto
wnioskodawcy
Rozdział IV.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego
§ 7. 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.
2. Okolicznością uzasadniającą ubieganie się o pomoc w postaci zasiłku szkolnego może być w szczególności:
1) śmierć rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych,
2) wypadek komunikacyjny,
3) wystąpienie ciężkiej choroby ucznia, rodzica, opiekuna,
4) pozbawienie wolności rodzica lub opiekuna,
5) pożar, zalanie mieszkania,
6) kradzież mienia,
7) inna szczególna okoliczność uzasadniająca przyznanie pomocy.
3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka
razy do roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
5. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
6. Zasiłek szkolny może być przyznawany z urzędu.
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Załącznik do Regulaminu udzielania
pomocy materialnej uczniom

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie
Wniosek o stypendium szkolne/zasiłek szkolny
Nr rejestracji................................
(wypełnia Gmina)
Data wpływu wniosku do
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Urzędu Gminy
w roku szkolnym .................
Nazwisko
ucznia/słuchacza
Imiona
Imię ojca
Imię matki
PESEL
Adres zamieszkania ucznia /słuchacza
ulica-numer
miejscowość
kod pocztowy
województwo
W roku szkolnym ....................... jest/em uczniem/słuchaczem klasy/semestru
Informacja o szkole/kolegium
Nazwa
Szkoły/kolegium
ulica-numer
miejscowość
kod pocztowy
województwo
Nazwisko i imię wnioskodawcy
Proszę o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego w formie:
1. całkowitego /częściowego 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;
(wymienić rodzaj zajęć, przez kogo będą prowadzone)
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup
podręczników, lektur, słowników, artykułów szkolnych, stroju sportowego,
mundurków szkolnych i innych pomocy naukowych;
3. całkowitego/częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania, zakwaterowania w bursie, internacie (dotyczy uczniów szkół
ponadgimnazjalnych)
4. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie
stypendium w formach wymienionych w pkt. 1-3 nie jest możliwe, natomiast w
przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.
Proszę zaznaczyć właściwą formę stypendium
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Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego:
(wskazać w szczególności czy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:
1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp. Imię i nazwisko
Data
Miejsce pracy - nauki
Stopień
urodzenia
pokrewieństwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2. Źródła dochodu w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku*
Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Rodzaj dochodu
wynagrodzenie za pracę
świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne,
zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny, dodatki do
zasiłku rodzinnego, dodatki pielęgnacyjne)
emerytury, renty inwalidzkie, socjalne i rodzinne
stałe zasiłki z pomocy społecznej
dodatek mieszkaniowy
alimenty i zaliczka alimentacyjna
zasiłek dla bezrobotnych
dochody z gospodarstwa rolnego
dochody z działalności gospodarczej
stypendia socjalne (jakie?................................................
komu przyznane...............................................................
.........................................................................................)
Inne dochody(jakie?........................................................)

Kwota

12.
Dochód razem:
* - w załączeniu zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi.................................zł, słownie zł:
......................................................................................................................................................

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 039F11FE-6D4A-4554-B054-99F5FBB84EEE. Podpisany
Strona 6

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających
z realizacji pomocy materialnej, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego
przetwarzania przez osoby trzecie w celach wynikających z realizacji i rozliczeń finansowych
„o przyznanie stypendium szkolnego na zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia/słuchacza”
.................................................
(miejscowość, data)

...............................................
(czytelny podpis jednego z rodziców,
prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia)
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Pouczenie:
1. Świadczenia pomocy materialnej przysługują:
a) 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;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
d) słuchaczom niepublicznych kolegiów języków obcych – do czasu kształcenia, nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku życia.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może
być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr
64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703);
3. Zgodnie z art. 90d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z
późn. zm.) stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze
środków publicznych, z zastrzeżeniem ust.13 - uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze
środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
– do dnia 15 października danego roku szkolnego;
5. Sytuację osobistą, rodzinną i dochodową rodziny ucznia ustala się na podstawie następujących dokumentów:
1) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o:
a) wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne
c) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego
d) składki na ubezpieczenie chorobowe
2) zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
umowy o dzieło albo o okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych
rolniczych) zawierającego informacje wymienione w ust. 1 pkt 1-4
3) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
4)
zaświadczenia wystawionego przez szkołę, kolegium, ośrodek, lub szkołę wyższą potwierdzającego
kontynuowanie nauki,
5) decyzję starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o
przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do
zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizującego albo zaświadczenia o
pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych poszukujących pracy,
6) zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
7) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie
społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą,
8) zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne (np.: zasiłki stałe i okresowe z pomocy
społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, diety
radnych, stypendia ze środków publicznych),
9) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani
wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
10) przekazy lub przelewy pocztowe dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów,
11) dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód uległ obniżeniu na
skutek utraty dochodu przez członka rodziny,
12) inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację (zaświadczenie o stanie zdrowia, orzeczenie o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności itp.)
6. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał
stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
7. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego;
8. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia;
9. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca
taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem.
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