
 

 

1. STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY 

Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz pomocy materialnej, złóż do 15 września wniosek o 

stypendium szkolne w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy,  w której mieszkasz. 

Stypendium szkolne 

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi z rodziny, w której dochód wynosi do 528 zł (nie 

wlicza się m.in. 500+). Wniosek trzeba wysłać pocztą lub złożyć do 15 września w ośrodku 

pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka (nie w szkole, jak w poprzednich 

latach). Zgodnie z obwiązującym art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty wnioskodawcą może być rodzic lub pełnoletni uczeń. Stypendium szkolne jest 

najważniejszym świadczeniem, jakie może otrzymać uczeń z rodziny znajdującej się w 

trudnej sytuacji materialnej. Ze stypendiów szkolnych w Warszawie korzysta co roku około 4 

tys. uczniów. Łącznie na ten cel przeznaczamy 8,4 mln zł, w tym 5 mln zł to środki własne 

miasta, natomiast tylko 3,4 mln zł pochodzi z budżetu państwa. 

Jaką formę ma stypendium szkolne? 

To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem 

wydatków na: 

1.zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu 

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

encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce 

3.zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji 

miejskiej 

4.pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i 

edukacyjnych poza szkołą 

Ważne! Wnioski o stypendium szkolne należy wysłać lub składać do 15 września 2020 r. 

w ośrodku pomocy społecznej. Od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o 

stypendium szkolne. 

 

Zasiłek szkolny 

Uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 

losowego, przysługuje zasiłek szkolny. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł. Wniosek 

należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka. Od 

tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują tych wniosków. Zasiłek może zostać 

wykorzystany na wydatki podobne do tych, które dotyczą stypendium szkolnego. Co roku 

zasiłek szkolny otrzymuje ponad 400 uczniów. Miasto przeznacza na ten cel blisko 250 tys. zł 

i są to środki własne. 

Ośrodki pomocy społecznej (OPS) będą rozpatrywać wnioski, wydawać decyzje 

administracyjne oraz rozliczać stypendia i zasiłki szkolne. Dzięki wprowadzonym zmianom w 



edukacyjny system wsparcia włączone mogą zostać rodziny, które dzisiaj nie korzystają ze 

stypendiów szkolnych, ale otrzymują świadczenia pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami 

oświatowymi, celem jest finansowanie w ramach stypendiów szkolnych wydatków ściśle 

związanych z procesem edukacyjnym. Dzięki wprowadzeniu nowego modelu przyznawania 

świadczeń, wsparcie trafi do najbardziej potrzebujących. 

 

Wnioski do pobrania oraz  informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie: 
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22417-wspieramy-

warszawskich-uczniow-pomoc 

 

2. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych     i materiałów 

ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020-2021 (dotyczy szkół ponadpodstawowych) 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2020/2021 

uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego: 

1)      słabowidzący, 

2)      niesłyszący, 

3)      słabosłyszący, 

4)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

6)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

7)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

8)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7. 

  

         I.    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, 

materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów 

ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do: 

a)       branżowej szkoły I stopnia, 

b)      klasy I branżowej szkoły II stopnia, 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22417-wspieramy-warszawskich-uczniow-pomoc
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22417-wspieramy-warszawskich-uczniow-pomoc


c)       klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

d)      klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 

e)      klas I i II pięcioletniego technikum, 

f)        klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim 

technikum, 

g)       szkoły specjalnej przysposabiających do pracy. 

  

       II.            Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 

w zawodach przysługuje uczniom uczęszczającym do: 

a)       klasy III branżowej szkoły I stopnia, 

b)      klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim 

technikum. 

  

     III.            Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do 

kształcenia w zawodach przysługuje uczniom uczęszczającym do: 

a)       klas I i II branżowej szkoły I stopnia, 

b)      klasy I branżowej szkoły II stopnia, 

c)       klas I i II pięcioletniego technikum, 

d)      klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim 

technikum. 

  

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać                    

w  szkołach w  terminie do 11 września 2020 r.  

(wniosek do pobrania oraz  informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie:  
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22406-

rzadowy-program-pomocy-uczniom) 

 

3. „DZWONEK NA OBIAD” - PROGRAM FUNDACJI "BYĆ 

BARDZIEJ" 
 

Fundacja „Być Bardziej” przygotowuje na rok szkolny 2020/21 kolejną edycję  programu 

„Dzwonek na obiad”, która rozpocznie się 1 września 2020 r. W ramach projektu rodzice 

uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących mogą ubiegać się o sfinansowanie szkolnych 

obiadów. Program realizowany przez Fundację przyczynia się do zniwelowania problemu 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22406-rzadowy-program-pomocy-uczniom
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22406-rzadowy-program-pomocy-uczniom


niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce. O patronat nad projektem wystąpiono do 

Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Program „Dzwonek na obiad” 
Uczniów z rodzin potrzebujących, w których miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 

1000 zł, do programu zgłosić mogą rodzice, nauczyciele lub pedagodzy poprzez wypełnienie 

internetowo i odesłanie na adres: Fundacja „Być Bardziej”,  ul. Królowej Aldony 12 lok. 1, 03-

928 Warszawa wniosku wraz z załącznikami. Szczegóły ubiegania się o dofinansowanie 

posiłków dla uczniów wraz z wnioskiem aplikacyjnym można znaleźć w „Vademecum 

stypendysty”, dostępnym   na stronie www.dzwoneknaobiad.pl. 

 

Jakie dziecko może ubiegać się o stypendium obiadowe Dzwonka? 

Każde – o ile spełnia dwa warunki: 

 jest uczniem szkoły podstawowej lub średniej; 

 jest członkiem rodziny, w której łączny średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 

1000 PLN. Do dochodu należy także wliczyć wszelkie zasiłki i świadczenia  z Ośrodka Pomocy 

Społecznej (poza 500+). 

 Wniosek  o stypendium może złożyć każdy, komu znana jest sytuacja ucznia uzasadniająca 

ubieganie się o stypendium, w szczególności rodzic, opiekun prawny lub faktyczny ucznia, 

dyrektor szkoły, nauczyciel, wychowawca, a także sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. 

 

Kalendarz Dzwonka 

Nabór podstawowy: do 5 października 2020 

Nabór uzupełniający: termin zostanie ogłoszony w zależności od dostępności środków 

finansowych; planowany termin ok. końca roku 2020 

Decyzja o przyznaniu stypendium: informacja zwrotna ze strony Fundacji Być Bardziej o 

decyzji w sprawie przyznania stypendium obiadowego zostanie przekazana w formie e-maila na 

adres wskazany we wniosku 

 

Proszę o zapoznanie się z dokumentami na stronie www.dzwoneknaobiad.pl. 

 

 
 

http://www.dzwoneknaobiad.pl/
http://www.dzwoneknaobiad.pl/

