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Lublin, 28.08.2020 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek,
prowadzonych przez organy inne niż jst

W związku z realizacją w roku szkolnym 2020/2021 zadania dotyczącego
pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendiów szkolnych i zasiłków
szkolnych proszę o poinformowanie uczniów Państwa szkoły o możliwości ubiegania
się o ww. świadczenia.
O świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium
szkolne, dla którego wniosek powinien być złożony w terminie do 15 września br.,
mogą ubiegać się uczniowie, zamieszkali na terenie m. Lublina, którzy nie ukończyli
24 roku życia, a dochód w rodzinie na osobę nie przekracza kwoty 528 zł netto przy
jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• ciężkiej lub długotrwałej choroby,
• wielodzietności,
• braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• rodzina niepełna,
• zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze
i niezależne od woli człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi,
których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być
spowodowane przez siły przyrody lub działania ludzi).
Natomiast świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. zasiłek
szkolny przysługuje uczniowi w sytuacji zaistnienia w rodzinie zdarzenia losowego
powodującego przejściowo trudną sytuację materialną rodziny, która nie pozwala na
zaspokojenie bieżących potrzeb edukacyjnych.
Wszelkie
dodatkowe
informacje
wraz
ze
wzorami
dokumentów
(wniosek, oświadczenia) znajdują się i są do pobrania na stronie Urzędu Miasta w
zakładce–um.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-oswiaty-i wychowania/udzielaniepomocy materialnej-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow-i-sluchaczy-zamieszkalychna-terenie-miasta-lublin.
Dokumenty powinny być składane:
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1) bezpośrednio w pojemnikach umieszczonych w następujących lokalizacjach Urzędu
Miasta Lublin:
• ul. Wieniawska 14,
• ul. Filaretów 44,
• ul. Franciszka Kleeberga 12A,
• ul. Szaserów 13-15, lub
2) za pośrednictwem operatora pocztowego, lub
3) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta
Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
(ePUAP), - jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo
certyfikat kwalifikowany (wymagany jest elektroniczny podpis wnioskodawcy);
UWAGA!
Przekazane drogą e-mailową skany wniosków nie spełniają wymogów
dokumentów prawidłowo złożonych.
4) w szczególnych przypadkach osobiście, po uprzednim telefonicznym umówieniu
wizyty, tel. 81 466 39 57. W przypadku pytań i wątpliwości zalecamy kontakt
telefoniczny lub e-mailowy; tel. 81 466 39 57; bjasinska@lublin.eu.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi osoby wchodzące do budynku
muszą mieć zakryte usta i nos, powinny dezynfekować dłonie lub zakładać
rękawiczki ochronne oraz zachować obowiązujący dystans.

Z-ca Dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania
Iwona Nowakowska
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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