
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH 
UZYSKANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

rodzaj pomocy dla kogo
miejsce i termin składania 
wniosków

podstawa prawna

Stypendium 
szkolne

uczniowie szkół (publicznych i 
niepublicznych):

-  podstawowych, 

- gimnazjów 

- szkół ponadgimnazjalnych 
zamieszkali na terenie Gminy Miasta Ełku, 
którzy znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów 
na osobę w rodzinie

o do Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Ełku              
w terminie do 15 września.

o Wypłata  w wyznaczonej 
przez UM szkole                    
z podziałem na okresy: 

IX-XII i I-VI

-ustawa o systemie oświaty,

- ustawa o pomocy społecznej,

- uchwały Rady Miasta Ełku          
w sprawie udzielania pomocy 
materialnej o charakterze 
socjalnym

Stypendium  za 
wyniki w nauce 
i działalność 
społeczną 

uczniowie:

−klas V-VI szkół podstawowych,

−gimnazjów, 

−  szkół ponadgimnazjalnych,                           
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasto Ełk.

Warunki:

−Średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok 
szkolny nie mniejsza niż 4,5;

−co najmniej dobra ocena zachowania;

−zaangażowanie w działalność społeczną. 

do Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Ełku

odo 15 września na okres od 
1września   do  31 grudnia

odo 20 stycznia na okres       
od  1 stycznia do 30 czerwca 

uchwała Nr XXI.195.2012 Rady 
Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 
2012 r.



Stypendium 
Prezesa Rady 
Ministrów

1 uczeń ze szkoły  ponadgimnazjalnej, 
kończącej  się maturą, który otrzymał 
promocję z wyróżnieniem i ma najwyższą 
średnią w danej szkole 

Dyrektor szkoły składa wniosek 
z załącznikami do Kuratorium 
Oświaty w Olsztynie w 
czerwcu każdego roku (po 
klasyfikacji uczniów)

-art. 90h ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.),

 -rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 czerwca 2005 r. 
w sprawie stypendiów Prezesa 
Rady Ministrów, ministra 
właściwego do spraw oświaty 
i wychowania oraz ministra 
właściwego do spraw kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 
890),

Pomoc finansowa 
na zakup 
podręczników tzw. 
„wyprawka 
szkolna”

Rada Ministrów corocznie wskazuje uczniów, 
którym będzie udzielana pomoc. 

wnioski do szkoły do której 
uczęszcza uczeń - w terminie 
wskazanym  przez Urząd 
Miasta Gminy Ełku

rozporządzenie Rady Ministrów    
w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup 
podręczników.

Finansowanie 
obiadów

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

- Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ełku – 
zamieszkali na terenie miasta 
Ełku

-Gminne Ośrodki Pomocy 
Społecznej -  w zależności od 
miejsca zamieszkania

ustawa o pomocy społecznej


