
STYPENDIUM SZKOLNE  

 
Kto może otrzymać? 
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. 

 

Stypendium przysługuje: 

a)     uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i 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, 

b)    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i 

młodzieży  upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z 

upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

c)     uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki 

d)    słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 

języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 

roku życia. 

 

Stypendium szkolne nie przysługuje: 

a)    dzieciom klas zerowych 

b)    studentom 

c)     uczniom nie mieszkającym na stale na terenie Gminy Galewice. 

Termin składania wniosków: 

- od 1 do 15 września każdego roku - w przypadku uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

- od 1 września do 15 października każdego roku – w przypadku słuchaczy kolegiów 

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 

społecznych. 

 

Zasady udzielania stypendium szkolnego: 
1. Stypendium może być udzielone na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), 

pełnoletniego ucznia a także dyrektora szkoły. 

2. Wnioski można składać do 15 września  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Galewicach  
 

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 

się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł. 



 

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 
a). zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka 

rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień), 

b). odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień), 

c). w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie 

bezrobotnego, 

d).decyzja, przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów 

lub alimentów płaconych na rzecz innych osób, 

e). w przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz: 

- zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok 

kalendarzowy, 

- ryczałt – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień), 

f). zaświadczenie studiujących członków rodziny o kontynuowaniu studiów oraz o wysokości 

otrzymanego stypendium socjalnego i/lub naukowego za miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku (sierpień), 

g). nakaz płatniczy  w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego. 

 

 

Stypendium szkolne może być przydzielane 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 np. udziału 

w wycieczkach, zielonych szkołach, wyjazdach do muzeów, wyjazdach do teatrów, itp. 

dodatkowych kosztów lekcji języka obcego, zajęć wyrównawczych, zajęć dyslektyków, 

dysgrafików; 

 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników do nauki w szkole, pomocy edukacyjnych, słowników, atlasów, encyklopedii, 

lektur szkolnych, zeszytów, przyborów szkolnych – (m.in. kalkulator, przybory kreślarskie, 

torba lub plecak, zeszyty, papier), stroju gimnastycznego – (dres sportowy, podkoszulki, 

spodenki gimnastyczne), obuwia sportowego i zmiennego, sprzętu komputerowego lub 

podzespołów do komputera, oprogramowania komputerowego, drukarki, naprawa komputera 

lub drukarki, zakup biurka, okularów korekcyjnych, biletów miesięcznych, zakup „stroju 

galowego”;  

 

3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, pobyt w 

internacie lub na stancji, wyżywienie w stołówce; 

 

4) koszt egzaminu na prawo jazdy, jeżeli kurs był organizowany przez szkołę i szkoła 

poniosła koszty 

 

Wypłata: 

Wypłata stypendium następuje po przedłożeniu przez rodziców ucznia, opiekuna prawnego 

ucznia, dyrektora szkoły, faktur lub innych dokumentów potwierdzających fakt 

wydatkowania na potrzeby ucznia kwoty nie mniejszej niż kwota przyznanego stypendium 

dotyczące danego roku szkolnego na który był złożony wniosek o stypendium 
 


