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W sprawie: 

Pomoc materialna dla uczniów –  zasiłek szkolny 

1. Od czego zacząć? 

  
1.Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.: 
-    dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego 

 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

      Nie wymaga opłat 

3. Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Referat Organizacyjny i Oświaty  

Sebastian Szymała - Inspektor 

Pokój nr 30 II piętro  

Tel. 77 413 41 50 wew. 25 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienia sprawy wymagającej 
postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
odwołania.   

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Odbiór decyzji osobisty lub za pośrednictwem poczty pod wskazany adres przez 
wnioskodawcę za potwierdzeniem odbioru.   

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

1. Rozdział 8 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z 
późn. zm.), oraz Uchwała Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 czerwca 2008 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Byczyna,  

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 



 
Zdarzenie losowe, które kwalifikują do ubiegania się o zasiłek szkolny to w szczególności: 
 -klęski żywiołowe np. pożar, powódź, 
- kradzieże, 
- wypadki, 
- śmierć członka rodziny, 
- wydatki związane z chorobą w rodzinie powodujące zaniedbanie potrzeb edukacyjnych 
ucznia, 
-  inne szczególne okoliczności, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie rodziny                       
i utrudniają naukę ucznia. 
 
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 
zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
 
Zasiłek może być udzielony uczniowi raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 
stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych   
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 
 
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej 
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych. 

 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

Od wydanej decyzji, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Byczyny, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji. Odwołanie można wysłać listownie lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi 
Klienta pok. Nr 4 – parter  

9. Wzór wniosku do pobrania:  

DODATKOWE UWAGI: 

 

 

Godziny urzędowania 
Urzędu Miejskiego w Byczynie: 

 
Poniedziałek 

godz. 7.30 – 16.00 
 

Wtorek-Czwartek 
godz. 7.30-15.30 

 
Piątek  

godz. 7.30 – 15.00 
 
 
 

 
 

Opracował: Sebastian Szymała Zatwierdził: Marcin Czech  

 


