
STYPENDIA SZKOLNE  
NA ROK SZKOLNY  2017/2018 

 
Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 proszę składać  

W GMINNYM O ŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  
W  KSIĘGINICACH, 

Księginice 14 pokój nr 103A 
w dniach 1-15.09.2017r  

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.   

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic  
w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających 
z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w 
rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio 
związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem 
ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach 
pozaszkolnych nie będą finansowane  z przyznanego stypendium.  

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego  

1. podręczniki szkolne, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury 
szkolne,  

2. artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki 
rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, 
długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami 
szkolnymi), tornister lub plecak szkolny,  

3. strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe 
szkolne i pozaszkolne,  

4.  dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe), spodenki gimnastyczne, koszulka 
gimnastyczna,  obuwie sportowe: adidasy, obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, 
trampki – do 3 par na semestr, wymagany strój szkolny lub galowy,  

5. sprzęt komputerowy: komputer, monitor, drukarka, edukacyjne programy 
komputerowe, 

6. czesne na naukę w szkole, płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze 
edukacyjnym:  nauka języków obcych, zajęcia informatyczne, nauka tańca, nauka gry 
na instrumentach muzycznych, zajęcia plastyczne,  

7. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania, 
zakwaterowanie w internacie lub bursie,  

8. wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną i inne imprezy 
wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, tj. „zielona szkoła”, oraz 
wyjścia do teatru, kina.  

 



Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów 
lub pełnoletniego ucznia. 
Wymagane jest aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież - miały adnotację 
„szkolne” lub „sportowe”.  

WSZYSTKICH UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ  
O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH   

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach 
uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583).  

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może 
być wyższy niż kwota 514 zł. 

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został 
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: 

1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach, 
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Stypendium nie przysługuje:  

•   uczniowi klasy zerowej, 
•       uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Lubin, 

• uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku 
szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której 
mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
 

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

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej  
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 
stypendium szkolnego.  
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.  
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
 


