
Pomoc materialna dla uczniów  

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021 

1. 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. 

2. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze 

socjalnym ze środków publicznych. 

3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może 

otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym 

ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (124 zł). 

4. Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół 

artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów 

pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

24 roku życia, a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

5. Stypendium szkolne może być udzielone 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; 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegów pracowników służb 

społecznych; 

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium                     

w ww. formach nie jest możliwe lub nie jest celowe. 

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

7. 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 – czyli 528 zł. 

8. 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 pracowników służb społecznych – na okres 

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

9. W sprawach dotyczących stypendium szkolnego decyzje administracyjne wydaje Burmistrz Tułowic. 

10. Stypendium szkole jest przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, wniosek 

odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego. Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu. 

11. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego zawiera w szczególności: imię i nazwisko ucznia i jego 

rodziców, miejsce zamieszkania ucznia, dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego, w tym 



zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, pożądaną formę świadczenia pomocy 

materialnej inną niż forma pieniężna. 

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów 

przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej. 

Oświadczenia, o których mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

12. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim w Tułowicach, ul. 

Szkolna 1, 49-130 Tułowice do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół,                        

w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego 

– do dnia 15 lutego 2021 r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych 

– do dnia 15 października 2020 r. 

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po 

upływie wyżej wskazanych terminów. 

13. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, 

który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 

szkolnego. Powyższe stosuje się również do pełnoletniego ucznia oraz do dyrektora szkoły, kolegium 

pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w przypadku gdy 

dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 

szkolnego. 

14. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

15. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

 

 

 


