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I. KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE 

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 

społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

24 roku życia; 

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i 

młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z 

upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację 

odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia 

realizacji obowiązku nauki. 

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 

języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 24 roku życia. 

 

 

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin: 

 

a) w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność lub brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.  

 

b) w których występuje alkoholizm lub narkomania,  

 

c) niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.  

 

Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do 

ubiegania się o stypendium socjalnego, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 

8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), czyli 

514 zł netto. 

  

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tekst jed. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i 

gospodarujące. 

 



To co uważa się za dochód zostało szczegółowo opisane w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728). 

 

 

Stypendium nie przysługuje:  

1. uczniom klas zerowych, 

2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Ślesin 

 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi: 

 

1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych  

2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo 

w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

II.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w 

terminie  od dnia 01.09.2018r. do dnia 15.09.2018 roku w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ślesinie, pok. Nr 1; Tel: 63 270 40 87 wew. 20 

 

 

 

  

 

 

 

III. NIEZBĘDNE DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU 

 

 

a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka 

rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, 

 

b)odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 

 

c) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, 

wyciągiem bankowym itp.), 

 

d) kserokopia decyzji zasiłku rodzinnego, 

 

e) w przypadku osób bezrobotnych bądź osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych należy 

WAŻNE- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku 



dołączyć zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy,  

 

f) do dochodu wlicza się również dochody z ha przeliczeniowego. Przyjmuje się, że za 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł. Osoby powinny 

przedłożyć aktualny nakaz płatniczy. 

 

 

IV. DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW 

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne w formie zwrotu poniesionych kosztów 

przedstawia odpowiednie dowody potwierdzające poniesione wydatki na cele edukacyjne wg 

katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. 

Refundacja kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się ma 

podstawie następujących dokumentów: 

-faktur VAT, imiennych rachunków, dowodów wpłaty, 

- w razie braku możliwości przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele 

szkolne wnioskodawca może złożyć oświadczenie o poniesieniu kosztów na cele edukacyjne 

w trybie art. 75 § 2 KPA, 

 -w sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej, poniesiony wydatek należy udokumentować umową  kupna- sprzedaży, 

 

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać: 

- nazwę wystawcy, datę wystawienia/ sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko 

nabywcy –wnioskodawcy (rodzica lub pełnoletniego ucznia) 

- pełna nazwę przedmiotu podlegającego refundacji - komputery i akcesoria komputerowe- 

obok symboli musza mieć wpisana nazwę, istotne jest, by np.: plecak, obuwie, spodenki, itp. 

Miały adnotację „sportowe” lub „szkolne”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma 

takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/ rachunku, to na odwrocie może 

potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis. 

 


