
STYPENDIUM O CHARAKTARZE SOCJALNYM 

 

 

Dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć  

528 zł netto, który oblicza się zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn.zm.) 

Wnioski do pobrania są w sekretariacie szkoły od 30 sierpnia 

w godzinach pracy sekretariatu 

Termin składania wniosków 15 wrzesień 2020 

Wydział Edukacji Al. Sportowców 1, 41-100 Siemianowice Śląskie 

 

Przed wejściem do Szkoły każda osoba zobowiązana jest do 

stosowania środków ochrony osobistej zasłaniającej usta i nos oraz 

zdezynfekowania rąk oraz zachować dystans 1,5 m.  

 

 

 

 

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

gdzie kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 514 zł, 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.  

  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:  

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w 

tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 

szkołą. 

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników. 



  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz 

słuchaczom kolegiów: nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia 

kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.  

  Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli 

organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest 

możliwe, a przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt. 3d, udzielenie stypendium 

w takich formach nie jest celowe.  

  Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.  

  Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 

miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na 

okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.  

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku 

szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 

języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 

danego roku szkolnego.  

  W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być 

złożony po upływie ww. terminu.  

  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:  

1. Rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich. 

2. Pełnoletniego ucznia. 

3. Dyrektora: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków 

obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego 

dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także 

upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację 

odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

 


