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Szanowni Państwo, 

 

 

Zasiłki losowe na cele edukacyjne, wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne, zajęcia opiekuńcze  

i terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów poszkodowanych w wyniku nawałnic i innych 

zdarzeń atmosferycznych – takie wsparcie przewiduje Rządowy program pomocy dzieciom  

i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów 

terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych  

i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r., przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą  

nr 127/2017 w 18 sierpnia br.  

Pomoc skierowana jest do dzieci, które będą od września chodziły do tzw. zerówki  

i do wszystkich uczniów z wyłączeniem tych ze szkół dla dorosłych. 

Uczniowie i dzieci mogą otrzymać: 

 zasiłek losowy na cele edukacyjne w wysokości 500 zł lub 1 tys. zł.  Kwota 

uzależniona jest od wysokości zasiłku celowego, który otrzymali już rodzice ucznia  

z pomocy społecznej. Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi: 

a) 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego  

na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości  

do 3 tys. zł;  

b) 1000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego  

w wysokości powyżej 3 tys. zł. 

 zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, opiekuńcze. Dzieci i uczniowie będą mogły 

korzystać z bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, które będzie organizował 

odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta. 



Uczniowie mogą skorzystać z: 

 wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych. Jeżeli rodzinom został przyznany zasiłek 

celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w 

wysokości powyżej 3 tys. zł. 

UWAGA! Uczeń będzie mógł skorzystać albo z wyjazdu albo z zajęć. 

Jak i gdzie można otrzymać wsparcie? 

Informacje o warunkach otrzymania pomocy rodzice uzyskają w urzędzie gminy. Zasiłek 

losowy dostanie każde dziecko i każdy uczeń uprawniony do tej formy pomocy. 

Wniosek o wyjazd albo zajęcia rodzice powinni złożyć w urzędzie gminy. Warunkiem 

otrzymania pomocy w tych formach jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego 

przyznanie zasiłku celowego z pomocy społecznej w kwocie powyżej 3 tys. zł. 

Rodzice mogą składać wnioski o pomoc w urzędzie gminy w terminie ustalonym przez urząd, 

ale nie później niż do 23 września 2017 r. 

Więcej informacji o programie. 

 Uchwała nr 127/2017 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele 

edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz 

pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-

edukacyjnych w 2017 r. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele 

edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz 

pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-

edukacyjnych w 2017 r. Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943). Treść rozporządzenia: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1554 
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